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CKS Lärande
I CKS övergripande målsättningar ingår att ska-
pa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, 
politiker och tjänstemän inom kommunal verk-
samhet. 

Inom ramen för CKS Lärande arrangeras ut-
bildningstillfällen, som i första hand riktar sig 
till CKS medlemskommuner. Denna verksam-
het ger forskare, politiker och tjänstemän möj-
lighet till kunskapsutbyte och reflektion. Däri-
genom bidrar CKS till att främja den strategiska 
kompetensen hos kommunala politiker och 
tjänstemän, men också till att kommunrelevant 
forskning kan bedrivas. 

Seminarier och kommundag
Ett exempel på mötesplats för politiker, tjäns-
temän och forskare är de seminarier som ar-
rangeras, ofta i samverkan med kommunerna. 
Ett annat exempel är CKS kommundag, som 
arrangeras varje år i samverkan med någon av 
CKS medlemskommuner. Ett tredje exempel är 
Ledarskap i kommuner, som är en utbildning 
riktad till högre chefer inom kommunal förvalt-

ning och som CKS ger i samverkan med regio-
nens kommunchefer. 

Utöver dessa aktiviteter är CKS involverat  
i en rad kommunstrategiskt relevanta nätverk. 
Medverkan i dessa nätverk ger CKS stora möj-
ligheter att vara en vetenskaplig resurs i kom-
munernas övergripande utvecklingsarbete och 
att identifiera och svara på kommunrelevanta 
forskningsfrågor. I dialog med nätverkens del-
tagare kan CKS dels förmedla forskningsbase-
rad kunskap, dels inhämta information och ta 
del av perspektiv som bidrar till att utveckla den 
forskning som bedrivs på CKS. 

Centrala nätverk
Vilka specifika nätverk CKS är involverat i va-
rierar över tid. Här ges några exempel på nät-
verk som CKS medverkar i:
• Nätverk med kommunstyrelseordförande  

i Östergötland med omnejd.
• Nätverk med kommunchefer i Östergötland 

med omnejd.
• Nätverk med ekonomichefer i Östergötland.
• Nätverk med kvalitetsansvariga i kommuner-

na (Qvalitet Öst).

   

Denna rapport är samförfattad av forskarna på Centrum för  
kommunstrategiska studier (CKS). Vid CKS har det bedrivits forskning  
i samverkan med kommunerna sedan snart tjugo år tillbaka. 

Detta sammanfaller med den period som universitetens och hög
skolornas samverkansuppdrag varit lagstadgat enligt Högskole lagen. 
Med denna erfarenhet som grund beskriver och diskuterar vi samver
kansforskning som interaktiv och kritisk forskning.
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Verksamhetsberättelse 2016
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning 
och samverkan vid Linköpings universitet. Det övergripande målet för CKS 
är att bredda och fördjupa den kommunstrategiskt relevanta kunskapsbild-
ningen, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. CKS utgör ett 
nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning och fungerar som en 
vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete. 

Utveckling
Sedan början av 1990-talet samarbetar kommunerna i Östergötland med 
Linköpings universitet. Våren 1997 ingicks ett avtal mellan universitetet och 
kommunerna och Centrum för kommunstrategiska studier bildades. Ett nytt 
avtal tecknades i anslutning till att CKS firade sitt tioårsjubileum 2007. I slutet 
av 2016 tecknades ännu ett nytt avtal som gäller för perioden 2017—2021. 
Detta avtal ger CKS goda möjligheter att även fortsättningsvis bedriva kom-
munstrategiskt relevant forskning, och att bredda och fördjupa den kommun-
politiska kunskapsbildningen. I slutet av 2016 tecknades även ett femårigt 
samverkansavtal med Region Östergötland. Detta avtal syftar till att stödja 
CKS nuvarande verksamhetsinriktning och övergripande mål. I slutet av 2015 
antog styrelsen ett nytt ramdokument, som gäller under perioden 2016—2018. 

CKS idé
Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa den kommun-
strategiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling.

CKS delmål är att:
• Stödja och bedriva forskning som är av kommunstrategisk relevans och 

av hög vetenskaplig kvalitet.
• Följa, delta och vara initiativtagare i nationell och internationell forsk-

ning inom kommunstrategiskt relevanta områden.
• Skapa möjligheter för möten och kunskapsutbyte mellan forskare, poli-

tiker och tjänstemän inom kommunal verksamhet. 

CKS ska verka för att mötet mellan universitet och kommuner blir ömsesidigt 
berikande och kunskapsbyggande. Verksamheten bör präglas av stor interak-
tivitet vad gäller att identifiera forskningsfrågor och samarbetsområden. Det 
är i mötet mellan universitetet och kommunerna – i första hand de kommuner 
som bidrar till finansieringen av CKS – som idéer om nya forskningsfrågor och 
samarbetsområden växer fram.

Kommunernas forsknings- och utvecklingsbehov ställer krav på hög 
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vetenskaplig kvalitet. Det fordrar att CKS arbetar strategiskt och stimulerar 
långsiktig kunskapsuppbyggnad samtidigt som kortsiktiga insatser kan behö-
vas. Såväl styrelsens arbete som den operativa verksamheten ska känneteck-
nas av en respekt för forskarens rätt till vetenskaplig integritet och oberoende 
vad gäller analys och slutsatser. Forskarens teoretiska förankring och kritiska 
förmåga ses som en tillgång i arbetet med att utveckla och fördjupa kommun-
strategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling.

2016 blev ett händelserikt år
Under 2016 har CKS tagit flera viktiga steg som stärkt positionen som na-
tionellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning. CKS forskare publi-
cerar löpande forskningsresultat i vetenskapliga kanaler med hög akademisk 
legitimitet och i rapporter som når breda kretsar av politiker och tjänstemän 
på lokal, regional och nationell strategisk nivå i Sverige. 

CKS har beviljat forskningsmedel till två nya forskningsprojekt som 
bedrivs på andra delar av Linköpings universitet. En ny postdoktor har  
rekryterats och ett program för gästforskare har skapats som gör det möjligt 
för välrenommerade forskare från andra delar av Sverige och världen att bli en 
del av forskningsmiljön på CKS under en begränsad tidsperiod. 

CKS forskare har en hög synlighet i regional och nationell media och är 
ofta efterfrågade som talare vid utbildningar, seminarier och konferenser som 
vänder sig till politiker och tjänstemän på olika nivåer i Sverige. Dessutom 
har CKS Lärande under året arrangerat en rad seminarier och lärandetillfäl-
len som möjliggjort kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstemän 
inom kommunal verksamhet.

När verksamhetsåret 2016 summeras, visar det på en vital och interaktiv 
forskningsmiljö i linje med verksamhetens mål på både kort och lång sikt. Det 
är en god start på ett nytt verksamhetsår: jubileumsåret 2017 när CKS fyller 
20 år.
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Ramar för verksamheten 2016-2018
CKS styrelse antog i december 2015 nya ramar för verksamheten som for-
muleras i dokumentet Ramar för verksamheten 2016–2018 (Dnr ISAK-2016-
00002).

CKS ska vara en mötesplats för kommunforskare och kommunala 
företrädare. Utgångspunkten är att möten och kunskapsutbyte mellan forska-
re, politiker och tjänstemän stärker och berikar den kommunala verksam-
heten likväl som kommunforskningen. Rollen som  ett nationellt kraftcentrum 
för strategisk kommunforskning är därför nära förbunden med ambitionen 
att fungera som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig resurs i 
kommunernas utvecklingsarbete.

Under perioden 2016–2018 arbetar CKS inom följande tre kunskapsfält 
och med följande prioriterade tematiker: 

Lokal politik och demokrati
Arbetet inom kunskapsfältet syftar till att fördjupa kunskapen om frågor 
som rör lokal politik och demokrati. Inom kunskapsfältet prioriteras följande 
tematiker:

• Frågor om politiskt deltagande, i synnerhet deltagardemokratiska inno-
vationer; olika former av kontakter mellan kommunala företrädare och 
medborgare som sker parallellt med de traditionella representativa 
kanalerna.

• Förtroendevaldas villkor och förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag, 
liksom de politiska partiernas interna arbetssätt.

• Politikens betydelse inom och för det kommunala välfärdsområdet, 
till exempel hur politiska ambitioner och prioriteringar men också hur  
styrfilosofier påverkar den kommunala välfärdsverksamheten. 

• Rättssäkerhet och tillit i kommunpolitiken, samt frågor som rör gransk-
ning och uppföljning av kommunal verksamhet.

Lokal ledning, styrning och organisering
Arbetet inom kunskapsfältet syftar till att fördjupa kunskapen om hur kom-
munerna leder, styr och organiserar sitt arbete. Inom kunskapsfältet priorit-
eras följande tematiker:

• Utmaningar för ledare i den kommunala organisationen. Villkoren och 
formerna för samarbete mellan politiska ledare och chefstjänstemän, 
samt dessa ledares roller, arbete och samarbete i den kommunala organ-
isationen.
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• Frågor om hur kommuner styr och organiserar sig för att uppnå balans 
mellan verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt.

• Frågor om kunskapsutveckling, ledning, styrning och organisering av 
välfärdsområdet för att möta ökande och förändrade behov och krav. Hur 
bemöts och hanteras dessa av ledning och personal? Vilka konsekvenser 
får det i sin tur för och i olika verksamheter?

Lokal utveckling och samhällsplanering
Arbetet inom kunskapsfältet syftar till att fördjupa kunskapen om utmanin-
gar och möjligheter för lokalt och kommunalt arbete för hållbar utveckling. 
Inom kunskapsfältet prioriteras följande tematiker:

• Kommuners planering för att hantera demografisk förändring; i städer 
och på landsbygden.

• Integrering av fysisk och strategisk kommunal planering för lokal utveck-
ling. 

• Lokala partnerskap och initiativ samt sociala innovationer för välfärd, 
sysselsättning och företagande. 

• Kommuners planering, samverkan och insatser för hållbar utveckling 
med ekologiska frågor i fokus.
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Styrning och ledning
CKS verkar inom hela Linköpings universitet, men är administrativt knutet 
till Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Under 
2016 har Josefina Syssner varit föreståndare och Sabrina Thelander biträdande 
föreståndare. Professor Brita Hermelin har varit vetenskaplig ledare.

Verksamheten har letts av en styrelse som påbörjade sin treåriga 
mandatperiod vid ingången av 2015. Styrelsen har haft fyra protokollförda 
sammanträden under 2016: 15 mars, 1 juni, 27 september och 6 december.

 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Företrädare för kommunerna

Ordinarie ledamöter:  Ersättare:
Anders Härnbro, (ordförande) Finspång 
Eva Andersson, Norrköping  Maria Gillberg, Mjölby 
Camilla Egberth, Motala  Sophia Jarl, Norrköping
Paul Lindvall, Linköping  Curt Karlsson, Mjölby
Annicki Oscarsson, Ödeshög  Anna Nilsson, Valdemarsvik
 

Företrädare för Linköpings universitet

Ordinarie ledamöter: Ersättare:
Kerstin Ekberg, IMH Anna Fogelgren Eriksson, IBL
Bo Hellgren, FilFak, vice ordf. Lena Högberg, IEI
Marie Jansson, ISV Harald Rochracher, TEMA
Jörgen Nissen, KFU 

Adjungerad från Linköpings universitet:
Hans Nilsson, ISAK
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Ägardialog
CKS föreståndare och vetenskapliga ledare bjuder varje år in kommunernas 
kommunstyrelseordföranden (KSO) till en ägardialog. Ägardialogen är ett 
tillfälle för CKS att redovisa sin verksamhet och för KSO att lämna synpunkter 
och idéer på hur CKS ska kunna utvecklas långsiktigt.

2016 års ägardialog ägde rum den 8 december i Linköping. På ägardialo-
gen presenterades årets resultat i form av beviljade ansökningar och publi-
ceringar. På ägardialogen tillstyrktes att Region Östergötland, som framtida 
strategisk partner, i framtiden kommer att bjudas in till CKS ägardialog och 
verksamhetsdialog. 

Verksamhetsdialog
CKS föreståndare och vetenskapliga ledare bjuder varje år in medlemskom-
munernas kommunchefer till en verksamhetsdialog. Verksamhetsdialogen är 
ett tillfälle för CKS att redovisa sin verksamhet och för kommuncheferna att 
lämna synpunkter och idéer på hur CKS ska kunna utvecklas. 

2016 års verksamhetsdialog ägde rum i Åtvidaberg den 24 november. På 
verksamhetsdialogen presenterades årets resultat i form av beviljade ansökn-
ingar och publiceringar. Verksamhetsdialogen ställde sig positiv till att 
Region Östergötland, som framtida strategisk partner, i framtiden kommer 
att bjudas in till CKS ägardialog och verksamhetsdialog. Verksamhetsdialogen 
diskuterade också Qvalitet Östs hemvist på CKS, och rekommenderade CKS 
föreståndare att hitta annan organisatorisk hemvist åt nätverket. 
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CKS medarbetare
Följande medarbetare har varit knutna till CKS på hel- eller deltid, under hela 
eller delar av 2016:

Personal med övergripande arbetsuppgifter
Josefina Syssner, docent. Föreståndare.
Föreståndarens uppgift är att leda den dagliga verksamheten och att säkra 
dess långsiktiga utveckling. I uppdraget ingår att företräda CKS i kontakter 
inom universitetet och den filosofiska fakulteten,, i kontakt med kommun-
världen samt med den nationella arenan. 

En central uppgift för föreståndaren är att formulera och utveckla målen 
för CKS verksamhet och att medverka till att gemensamma synsätt utvecklas 
kring forsknings- och samverkansfrågor inom CKS. Föreståndaren har också 
ett övergripande ansvar för och en drivande roll i arbetet med att söka forsk-
ningsmedel och utarbeta avtal med externa finansiärer.

Sabrina Thelander, universitetslektor. Biträdande föreståndare.
Den biträdande föreståndaren ersätter vid behov föreståndaren som 
företrädare för CKS i kontakter inom universitetet och med kommunerna. 
En annan uppgift är att ansvara för verksamheten inom verksamhetsområ-
det CKS Lärande (se nedan). Den biträdande föreståndaren är akademiskt 
och praktiskt ansvarig för att verksamheten inom CKS Lärande håller en hög 
kvalitet, och har en tydlig koppling till de strategiska mål som uttrycks i ram-
dokument, samverkansavtal och i styrelsens beslut. 

Brita Hermelin, professor. Vetenskaplig ledare.
Professorns uppgift är att fungera som Vetenskaplig ledare vid CKS. Det över-
gripande målet och uppgiften för den vetenskapliga ledaren är att genom dis-
kussioner och erfarenhetsutbyten verka för att kommunrelevant forskning 
initieras och genomförs. Uppgiften kräver att idéer kommuniceras, prövas 
och utvecklas i olika sammanhang. Arbetet sker dels i interaktion med CKS 
medlemskommuner, dels inom det akademiska fältet. Det senare kan exem-
pelvis innebära att vara ledamot i betygsnämnder samt att vara sakkunnig i 
olika sammanhang. Det innebär även deltagande på nationella och interna-
tionella konferenser och forskarmöten samt att publicera forskningresultatet 
i internationella sammanhang. 

Christine Erlandsson. Samordnare.
I samordnarens uppgifter ingår bland annat löpande ekonomi, fakturering, 
avtal, distribution av nyhetsbrev och annan information, administration av 
CKS konferenser, nätverksträffar och seminarier, beställningar av böcker och 
rapporter med mera. Administratören ska också medverka till att skapa goda 
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förutsättningar för relationer med kommunerna och spridning av information 
om CKS.  

Anna Valentinsson. Kommunikatör.
Kommunikatören arbetar med såväl strategiska som operativa arbetsupp-
gifter: sköter CKS webbplats, skriver och bearbetar texter, fotograferar, ans-
varar för sociala medier och tryckt material och formgivning.  I rollen ingår 
också att fungera som ett bollplank i kommunikationsfrågor för CKS ledning 
och medarbetare och att bistå i mediakontakter, arbeta med populärvetenska-
pliga aktiviteter och annan utåtriktad kommunikation.

Lektorer, doktorander och forskningsassistenter 
Under 2016 har flera lektorer och forskningsassistenter haft hela eller delar 
av sina anställningar på CKS. Deras uppgift är att genom forskning och sam-
verkan bidra till att CKS syften och mål uppfylls. Lektorer och forskningsas-
sistenter verkar inom CKS tre verksamhetsfält;  

Lokal politik och demokrati 
Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor, universitetslektor.
Erlingssons forskning rör a) de politiska partiernas interna liv, främst ute  
i kommunerna, och då i synnerhet fokus på deras rekryterings- och nomine-
ringsarbete; b) frågor om tillit och korruption i lokalpolitiken; samt gransk-
ning, insyn och revision av kommunal verksamhet; c) politiskt deltagande och 
förutsättningarna för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag, liksom d) om 
den högre utbildningens utmaningar och universitetens förmåga att försörja 
det omgivande samhället med kompetent arbetskraft – under 2016 slutredo-
visades “projektet” med en slutrapport till IFAU. Erlingsson befordrades till 
biträdande professor under året, och var föräldraledig januari–augusti.

Johan Wänström, fil.dr, junior universitetslektor.
Wänström arbetar bland annat inom ramen för det nationella kommun- 
forskningsprogram som CKS deltar i, men bedriver också forskning i sam-
arbete med SKL och Region Östergötland. Hans forskning berör lokal 
demokrati samt kommunalt ledarskap, framför allt inom kontexten av block-
överskridande samarbeten, kontroversiella politiska frågor samt regionalt ut-
vecklingsarbete. 

Bo Persson, lektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.
Persson har under året arbetat två månader åt CKS i ett projekt om kom-
muner som forskningspolitiska aktörer. Syftet med projektet är att undersöka 
utvecklingen av lokal forskningspolitik i ett urval av Sveriges kommuner, vilka 
faktorer som kan förklara forskningspolitikens utformning i kommunerna 
samt vilka som är följderna av kommunernas ökande närvaro för det sven-
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ska forskningspolitiska systemet i sin helhet. Under året har han utöver detta 
gjort arbetsinsatser inom projektet ”Små kommuner stora företag” (Veten-
skapsrådet) och ”Lokal forskningspolitik i Norrköping” (Norrköpings fond för 
forskning och utveckling).

Lokal utveckling och samhällsplanering
Brita Hermelin, professor.
Hermelins forskning har under 2016 kretsat kring aspekter av regional ut-
veckling och ekonomisk geografi utifrån olika utgångspunkter. Det handlar 
om strukturomvandlingens effekter på lokal nivå och hur dessa ”bemöts” 
genom policy lokalt, nationellt och genom EU. Detta har studerats empiriskt 
genom fallstudier av industridominerade kommuner.  Hur visioner om ”grön 
tillväxt” konkretiseras lokalt genom policy och lokal företagsamhet har doku-
menterats genom ett bokprojekt. Under året har Brita Hermelin tagit sig an 
uppdraget som en av två huvudredaktörer för en internationell vetenskaplig 
tidskrift: Geografiska Annaler, series B, Human Geography.

Albin Olausson, doktorand i statsvetenskap.
Olausson var fram till och med augusti forskningsassistent på CKS. Sedan 
september är Olausson antagen på forskarutbildningen i statsvetenskap vid 
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI) men bedriver 
hela sin forskning på CKS. Delar av Olaussons forskning bedrivs som följe-
forskning på Tillväxtverkets program Stärkt lokal attraktionskraft 2015–
2018. Den övergripande avhandlingsidén handlar om att analysera hur lokal 
utvecklingspolitik formas och blir till i interaktion mellan professionella tjän-
stemän, medborgare, föreningsliv, näringsliv och den politiska styrelsen. Jose-
fina Syssner är Olaussons huvudhandledare. 

Conrad Siebert, master i regional management & business development.  
Forskningsassistent.
Siebert kom under våren 2016 som praktikant från högskolan HAWK i Göt-
tingen (Tyskland) till CKS. I sin masteruppsats har han jämfört landsbygds-
utvecklingens olika ramar och strategier i sammanlagt sex kommuner från 
Västerbottens inland och den tyska delstaten Niedersachsen. Josefina Syssner 
har varit handledare för uppsatsen. Sedan september är Siebert anställd som 
forskningsassistent i kommunstrategiska frågor. I ett delprojekt till ”Strategi-
er för kommuner som krymper” undersöker han de kommunikativa utmanin-
garna som kommer av ett bristande befolkningsunderlag. 

Josefina Syssner, universitetslektor.
Syssner har vid sidan av sitt uppdrag som föreståndare bedrivit forskning i två 
projekt; ”Strategies for shrinking municipalities”, som finansieras av Formas 
och drivs tillsammans med Professor Gert Jan Hospers, Twente universitet, 
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Nederländerna, samt ”Stärkt lokal attraktionskraft” som finansieras av Till-
växtverket. I fokus för Syssners forskning står frågor som rör lokal utveck-
lingspolitik, lokal anpassningspolitik samt offentliga aktörers betydelse för 
besöksnäringens utveckling. Forskningen sker ofta i ett komparativt perspek-
tiv – inom Sverige eller mellan Sverige, Tyskland och Holland. 

Lokal ledning, styrning och organisering 
Kerstin Johansson, biträdande professor i socialt arbete, docent.
Johanssons forskning är inriktad mot ungdomsforskning inom det socialpo-
litiska fältet, forskning om ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknad, socialtjänst 
och prevention samt organisationers och institutionella praktikers betydelse 
för välfärd. Forskningsfokus är individperspektivet såsom individers möte 
med offentliga verksamheter och individers upplevelser av utsatthet. Forsk-
ningsfokus omfattar även professioner och organisationer samt institutionella 
praktiker inom offentlig sektor, så kallade människobehandlande organisa-
tioner (Human services organisations). Inom detta fält ligger fokus på kun-
skapsutveckling, evidensbaserad praktik (EBP), samverkan och strategier för 
långsiktig robust organisering, styrning och ledning inom i första hand det 
kommunstrategiska området. Johansson forskar om och använder själv så 
kallad practice research som förhållningssätt och metodologisk utgångspunkt. 
Johansson medverkar i nätverken Qvalitet Öst och RegBrå. Johansson be-
fordrades till biträdande professor i socialt arbete under året.

Robert Jonsson, ek.dr, biträdande universitetslektor.
Jonssons forskningsfokus är organisering av kommunal ledning och invester-
ingsekonomi i offentliga organisationer. Jonsson har under året tillsammans 
med Johan Wänström bedrivit interaktiv forskning gällande kommunala eko-
nomichefer. I slutet av 2016 gavs CKS-rapporten ”Den kommunala ekonom-
ichefen – En motvillig maktaktör i en föränderlig ledningsorganisation” ut. 
Jonsson har även bedrivit forskning tillsammans med Josefina Syssner gäl-
lande demografianpassad infrastruktur och i slutet av 2016 publicerades en 
vetenskaplig artikel vid namn ”Demografianpassad infrastruktur? Om han-
tering av anläggningstillgångar i kommuner med minskande befolkningsun-
derlag”. Jonsson har också bedrivit en studie som handlar om organisering 
och styrning av långsiktigt hållbar kommunal VA. Forskningen har finansi-
erats av Svenskt Vatten och slutredovisas 2017. Förutom nämnda forskning 
har Jonsson tillsammans med Kerstin Johansson fortsatt att skriva om sociala 
investeringar. Under 2016 var Jonsson forskarredaktör för tidningen Kom-
munal ekonomi. 

Simon Härnbro, doktorand i socialt arbete. 
Under 2016 har Härnbro dels varit verksam som forskningsassistent inom 
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forskningsprojektet “Servicetjänster inom socialtjänsten” och som doktorand. 
Uppdraget som forskningsassistent har inneburit att arbeta med material- 
insamling och att skriva fram underlag till projektets slutrapport (2017). Inom 
ramen för doktorandtjänsten har frågor relaterade till forskningsprojektet 
fördjupats.

Erik Eriksson, fil. dr., postdoktor.
Eriksson disputerade i november 2015 på en avhandling som studerar bru-
kardelaktighet i offentliga organisationers utvecklingsarbete och anställdes  
i augusti 2016 som postdoktor på CKS. Hans forskning rör policyprocesser 
och implementering av policy inom människobehandlande organisationer lik-
som brukarperspektiv, brukarorganisering och relationen mellan medborgare 
och välfärdsstat. På CKS kommer han under sin tvååriga postdoktorsanställ-
ning framförallt att undersöka Arbetsförmedlingens arbete med etablering av 
nyanlända invandrare, bland annat i samarbete med Kerstin Johansson. Han 
kommer också fortsätta utforska offentliga organisationers arbete med att in-
tegrera användarperspektiv i deras verksamheter. 

Sabrina Thelander, fil. dr, universitetslektor. 
Under 2016 ägnade Thelander mycket av sin tid till uppdraget som biträdande 
föreståndare, att ansvara för CKS Lärande, att leda och organisera CKS nät-
verk med kommunstyrelseordförande respektive kommunchefer i Östergöt-
land med omnejd samt att vara ansvarig för utbildningen ”Ledarskap i kom-
muner”. Thelander arbetade också med en studie av samspelet mellan politik 
och förvaltning på ledningsnivå.

Praktikanter
Julia Schossner, masterstudent i area studies vid universitetet i Rostock.
Schossner praktiserade under tre månader under hösten på CKS. Hon an-
vände praktiken till att jobba med sin masteruppsats “Interaktiv integration 
– etablering av nyanlända i Sverige” som handlar om hur fritidsliv, särskilt 
idrott, kan vara en väg in i det svenska samhället för nyanlända och med sär-
skilt fokus på drive-in idrott som projektet Nattfotboll i Hageby.

Thomas Wehrle, masterstudent i statsvetenskap vid universitetet i Rostock.
Under en tre månader lång praktik vid CKS studerade han Sverigedemokra-
ternas verksamheter och intåg i några kommunfullmäktigen, men också hur 
partiet bemötts av de andra etablerande partierna på såväl kommunal som 
nationell nivå. 

Ann Jansson, masterstudent i statsvetenskap vid Linköpings universitet.
Jansson arbetade under vårens praktik med ”Teknikcollege, samverkan mel-
lan kommun och företag”, tillsammans med Brita Hermelin. 
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Herman Sternelöv, masterstudent i statsvetenskap vid Linköpings univer-
sitet.
Sternelöv kartlade under CKS-praktiken organsiation och styrning inom 
människobehandlande organisationer och välfärdsförvaltning med Kerstin 
Johansson som handledare.

Övriga medarbetare
Ola J Hedin, ekonomiintendent på ISAK, har varit ansvarig för ekonomiad-
ministrationen på CKS. 
Lennart Kågström, beteendevetare, har under 2016 arbetat med CKS ledar-
skapsprogram ”Ledarskap i kommuner” som riktar sig till högre kommunala 
chefer. 
Marianne Sennehed Petersson har genom särskilt avtal varit knuten till CKS 
för att leda kvalitetsnätverket Qvalitet Öst.

Utmärkelser till CKS-forskare
Josefina Syssner placerades på femte plats av tidningen Land på 2016 års lista 
över ”Årets lantis”. Listan innehåller de 100 viktigaste personerna i Sverige 
som hjälpt till att lyfta landsbygdsfrågor i den allmänna debatten under året 
och satt landsbygden på kartan. Motiveringen för Josefina Syssner lyder: ”Ett 
respekterat namn som det refereras allt oftare till i landsbygdsdebatten. Jo-
sefina har under året bland annat jobbat med en studie om krympande kom-
muner i Sverige och Nederländerna.”
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Forskningsprojekt vid CKS 2016

Lokal politik och demokrati
Det nya politiska landskapets utmaningar – att besluta över block-
gränserna
Projektledare: Johan Wänström.
Efter valet 2014 uppstod ett nytt parlamentariskt läge i många svenska kom-
muner. Traditionella blockbaserade majoritetsstyren bildades i endast en 
tredjedel av kommunerna varvid det fanns behov av blocköverskridande sa-
marbeten i många kommuner. Under hösten 2015 påbörjades därför en studie 
där Johan Wänström i samarbete med SKL studerar förutsättningarna för 
att lyckas med blocköverskridande samarbeten. Studien färdigställdes under 
våren 2016 där presentationer av studien bland annat genomfördes på SKL:s 
Demokratidag under våren samt KOMMEK i Malmö i augusti. Projektet fi-
nansieras av SKL.

Insyn i, samt styrning och kontroll av kommunala bolag
Projektledare: Gissur Erlingsson.
Frågan om korruption och maktmissbruk i Sverige har hamnat högt på den 
politiska dagordningen de gångna åren. Visserligen går det aldrig att utforma 
system som helt utesluter rättsröta. Däremot kan motståndskraften mot oegent-
ligheter stärkas inom de områden där riskerna för maktmissbruk är som störst. 
Kommunala bolag har av många aktörer utpekats som en särskild riskzon för kor-
ruption och där aningslösheten bland ledande företrädare är stor. Forsknings- 
projektet är inriktat på hur kommuner arbetar med styrning av sina bolag, samt 
hur ansvarsutkrävandet och insynen i bolagen fungerar. Ambitionen är att pro-
jektet långsiktigt ska bidra till att öka medvetenheten om problemkomplexet  
i kommunsektorn, och därmed stärka ägarstyrningen, insyn i bolagen samt leda 
till en mer kvalitativ revision av de kommunala bolagen.

Projektet fick ett uppstartsbidrag under 2013 om 260 000 SEK från 
Norrköpings fond för forskning och utveckling. Det slutredovisades hösten 
2014 med rapporten Hur styrs och granskas kommunala bolag. Med avstamp 
i detta pilotprojekt formulerades en ansökan till Vetenskapsrådet på samma 
tema, men med ett mer extensivt upplägg. Det beviljades under hösten 2014 en 
finansiering om 3,2 MKR under perioden 2015–2018, där också Anna Thom-
asson, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och Andreas 
Bergh, Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet medverkar. 

Nya i politiken
Ungefär var sjätte av dem som väljs in i kommunfullmäktige lämnar sitt upp- 
drag innan mandatperiodens slut. Benägenheten att hoppa av är större i grup-
per som redan från början är underrepresenterade, exempelvis bland kvinnor 
och unga personer. Avhopp är även vanligare bland dem som är nya i poli-
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tiken. Samtidigt blir landets kommunfullmäktigeförsamlingar allt äldre och 
på många håll har partierna svårt att hitta lämpliga kandidater, vilket gör 
att omfattande nyrekryteringar kommer att krävas framöver för att behålla 
samma antal politiker. Mot denna bakgrund är det angeläget att utvinna mer 
kunskap om lokalpolitikens villkor, och på så vis skapa ett kunskapsunder-
lag för att kunna reformera lokalpolitikens institutioner i syfte att underlätta 
för underrepresenterade grupper att komma in i politiken och minska deras 
benägenhet att hoppa av. 

Syftet med den här studien är att vinna ny kunskap inom dessa områden. 
Detta har vi gjort genom att genomföra en panelundersökning som riktades 
till personer som kandiderade i 2014 års val till kommunfullmäktige, och som 
vi följt upp med enkäter sedan dess. Projektets första del avrapporterades 
under våren 2015 med rapporten Att ta plats i politiken (Stockholm: SKL) 
och med fortsatt ekonomiskt stöd från SKL har vi fortsatt samla in material 
under 2016. En uppföljningsrapport publiceras under våren 2017. Medverkar  
i projektet gör Gissur Erlingsson, och projektet leds av Richard Öhrvall 
(Avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet).

Politikens villkor
Projektledare: Gissur Erlingsson.
Forskning om svenska partier har länge varit en bristvara. Traditionellt 
politiskt deltagande som äger rum inom ramen för det representativa demo-
kratiska systemet – framför allt inom partierna – är ett underutforskat om-
råde. Detta är beklagansvärt mot bakgrund av att den representativa demokra- 
tins absoluta huvudrollsinnehavare – partierna – tycks omvandlas i rask takt. 
Medlemstalen har halverats under en tjugoårsperiod och flertalet lokala par-
tiföreningar har svårt att fylla sina valsedlar med kandidater inför val.

Den underliggande idén med forskningsprojektet är att utveckla kunska-
pen om de politiska partiernas inre liv med fokus på partiernas verksamhet 
i kommunerna. Detta görs dels genom att undersöka drivkrafterna bakom 
engagemang och icke-engagemang inom partierna, dels hur beslutsfattande, 
delegation och interndemokrati fungerar inom partierna i kommunpoli-
tiken. Mot bakgrund av de framtagna forskningsresultaten syftar projektet 
mer långsiktigt till att kunna bidra till att diagnosticera den representativa 
demokratins hälsotillstånd. 

Lokal ledning, styrning och organisering
Brukarinflytande och civilsamhällets relation till det offentliga
Projektledare: Erik Eriksson
Projektet undersöker medborgardelaktighet och mer specifikt ”brukar- 
inflytande” inom välfärdssektorn. Detta är en fortsättning på Erikssons 
avhandlingsprojekt och berör hur brukare och patienter inom socialtjänst och 
psykiatri involveras i de offentliga organisationernas utvecklings- och policy-
arbete. Minst två artiklar på ämnet är planerade för publicering: En som rör 
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den organiserade patient- och brukarrörelsens relation till det offentliga i en 
lokal kontext, och en som rör hur den politiska diskursen kring brukarin-
flytande har förändrats från 1990-talets början fram till idag.

Etableringsfasen – Om policy, praktik och kunskapsutveckling  
i Arbetsförmedlingens organisation
Projektledare: Kerstin Johansson. Projektmedarbetare: Erik Eriksson.
CKS bedriver en studie av Arbetsförmedlingens arbete med etableringsupp-
draget; det vill säga det uppdrag som gör Arbetsförmedlingen till övergri-
pande ansvarig för mottagandet och integrationen av nyanlända invandrare. 
Projektet bedrivs genom två delstudier och det övergripande syftet är att un-
dersöka hur olika aktörer ser på etableringsuppdraget. Johanssons delstudie 
fokuserar på anställda arbetsförmedlares upplevelse av att jobba med etabler-
ingsuppdraget, medan Eriksson undersöker deltagares perspektiv och hur Ar-
betsförmedlingen arbetar med att integrera deltagarperspektiv i sitt policyar-
bete. I studien ingår också att studera och analysera hur etableringsuppdraget 
formuleras officiellt, politiskt och organisatoriskt. Projektet sträcker sig från 
hösten 2016 till våren 2018, med huvudsakligt fokus under 2017. Projektet 
finansieras av Arbetsförmedlingen.

Ett regionalt utvecklingssystem? – Att organisera för regional  
utveckling i Östergötland. 
Projektledare: Johan Wänström .
1 januari 2015 bildades Region Östergötland som ett resultat av en historisk 
reform av hur arbetet med en rad olika verksamheter organiseras. Bland an-
nat tog den nya organisationen över ansvaret för det regionala utvecklingsar-
betet från Östsam och länsstyrelsen. I en studie som startade den 1 juli 2015 
och som kommer att pågå till den 31 dec 2017, har CKS på Region Östergöt-
lands uppdrag fått i uppgift att initialt studera hur regionbildningsprocessen 
gick till samt därefter lägga fokus på hur det regionala utvecklingsarbetet ska 
organiseras. Hur ska samarbetet mellan Region Östergötland, kommunerna 
och andra regionala aktörer organiseras för att optimera den regionala utveck-
lingen? Hur ska ansvaret för olika delar av verksamheter och beslutsfattandet 
fördelas? Det är några centrala frågor i studien. Under hösten 2015 och första 
halvåret 2016 genomfördes intervjuer med en rad ledande företrädare för 
kommunerna, regionen, länsstyrelsen och andra aktörer. Projektet finansieras 
av Region Östergötland.

Kommunala ekonomichefer
Projektledare: Robert Jonsson och Johan Wänström.
Under 2014 påbörjades en interaktiv studie avseende kommunala ekonomi-
chefer. Vad är och gör en kommunal ekonomichef? var den övergripande frå-
gan i studien. Den interaktiva forskningen avslutades hösten 2016 och studien 
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redovisades i slutet av 2016 i en CKS-rapport vid namn Den kommunala eko-
nomichefen – En motvillig maktaktör i en föränderlig ledningsorganisation. 
Studien bygger på interaktiv forskning där Jonsson och Wänström tillsam-
mans med ekonomichefer i Östergötlands kommuner utvecklat kunskaper 
om kommunalt ekonomichefskap. I forskarnas analyser av ekonomichefernas 
empiriska erfarenheter synliggörs de förväntningar och krav som en ekonomi-
chef behöver navigera mellan såsom till exempel att vara både politisk neutral, 
modig och en god pedagog. Jonsson och Wänström har för avsikt att även 
författa en vetenskaplig artikel utifrån det omfattande empiriska materialet 
som samlats in via den interaktiva forskningen. 

Kunskaps- och metodutveckling inom arbetsmarknads- och  
försörjningsstödsområdet i Norrköpings kommun
Projektledare: Kerstin Johansson. 
Studiens övergripande forskningsfrågor har varit: hur kan vi kritiskt förstå 
(kommunala) arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd i en kontext 
av samhällsförändring? Och hur kan vi kunskaps- och metodutveckla detta 
arbete? Studien har genomförts med hjälp av Practice Research och i in-
teraktiv samverkan med ledning och personal vid arbetsmarknadskontoret  
i Norrköpings kommun, (AMK). Huvudsakliga slutsatser i studien är att 
kommunala arbetsmarknadsinsatser påverkas i mycket stor grad av samhälls-
förändringar. Under projekttiden har AMK:s verksamhet påverkats både di-
rekt och indirekt på grund av flyktingsituationen, politiskt retorik, förändrad 
lagstiftning samt återkommande förändringar i regelverk och praxis. Detta 
gör det svårt att arbeta med långsiktigt hållbar styrning, ledning, organise-
ring och att utveckla en evidensbaserad praktik vilket behövs. Vidare behöver 
AMK:s arbete avseende arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd 
kunskaps- och metodutvecklas. Arbetet sker idag i första hand utifrån erfar-
enhetsbaserad kunskap och inte utifrån evidensbaserad kunskap. Studien 
har finansierats av medel från Norrköpings forskningsfond med projekttiden 
2012–2016. Arbetet slutrapporterades 2016.

Människorna, organisationerna och lagarna: Ett forskningsprojekt om 
etablering av nyanlända invandrare
Projektledare: Erik Eriksson
Projektet undersöker nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden 
och de etableringsinsatser som Arbetsförmedlingen bedriver. Projekt fokuser-
ar på nyanländas egen bild av etablering och det statliga etableringsprogram-
met, liksom på statliga myndighetspraktiker och hur Arbetsförmedlingen som 
myndighet kan jobba tillsammans med nyanlända i sitt interna förbättrings-
arbete. En delstudie bedrivs inom det externfinansierade projektet Etabler-
ingsfasen – Om policy, praktik och kunskapsutveckling i Arbetsförmedlingens 
organisation. Teoretiskt fokuserar forskningen på att tydliggöra vilka olika 
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logiker kring etablering och arbetsmarknadsintegration som förekommer på 
politisk, organisatorisk och individuell nivå bland de aktörer som är invol-
verade i etableringsprogrammet. Genom att klargöra hur dessa logiker ser ut 
och hur de sammanfaller och motsäger varandra är förhoppningen att bidra 
med kunskap kring hur etablering och integration i samhället kan möjlig-
göras.

Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet
Projektledare: Robert Jonsson.
För att kunna erbjuda kommunernas medborgare säkert vatten och renings-
verk som uppfyller dagens miljökrav, krävs väl fungerande VA-anläggningar 
och organisationer. I kommunerna finns sedan några år tillbaka finansiella 
och verksamhetsmässiga mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning 
som stöd för att bedriva kommunala verksamheter av god kvalitet på kort och 
lång sikt. I kommunerna utvecklas och tillämpas olika verktyg och metoder 
för att följa upp och säkra kvalitet över tid. Ett sådant exempel är Svenskt 
Vattens verktyg Hållbarhetsindex, som syftar till att hjälpa kommunerna att 
analysera och utveckla VA-verksamheten. 2014 och 2015 års hållbarhetsin-
dex visar att många kommunala VA-organisationers anläggningar har en väl 
fungerande drift. Samtidigt finns stora brister vad gäller de kommunala VA-
organisationernas förmåga att utveckla långsiktiga planer, strategier och pro-
cesser. I forskningsprojektet studeras vari denna brist består, varför den upp-
kommer, och om den går att åtgärda. I studien ingår två kommuner och ett 
kommunalt VA-bolag som gemensamt ägs av sex kommuner. Studien pågår 
fram till sommaren 2017. Tentativa resultat har presenterats och diskuterats 
vid arrangemang anordnade av Svenskt Vatten samt CKS. Studien kommer 
att leda till en rapport som ges ut av Svenskt Vatten Utveckling sommaren 
2017.  Projektet finansieras av Svenskt Vatten.

Utveckling av servicetjänster inom socialtjänsten
Projektledare: Martin Börjeson. Projektmedarbetare: Simon Härnbro, dok-
torand.
Linköpings kommun har sedan början av 1990-talet utvecklat organiseringen 
av sociala tjänster. Den bygger till stor del på renodlade servicetjänster inom 
det praktiska sociala arbetet. Detta innebär att medborgare kan ta en direkt-
kontakt med utförare av sociala tjänster för att söka stöd, utan att insatsen 
föregås av ett biståndsbeslut. Detta forskningsprojekt studerar vilka möjliga 
effekter och betydelser detta sätt att erbjuda servicetjänster har för det sociala 
arbetet i sig och för brukarna. Projektet har löpt över tre år, 2014–2016. Pro-
jektet finansieras av Linköpings kommun.
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Vad krävs för tillitens skull? Om samarbetet mellan KS-ordföranden 
och kommunchefer 
Projektledare: Sabrina Thelander.
En kommun är en komplex organisation, som innefattar två ”världar” – poli-
tikens och förvaltningens. Dessa världar möts på olika sätt och i olika sam-
manhang. Ett exempel är då politiska ledare och chefstjänstemän förväntas 
åstadkomma ett fungerande samarbete utifrån olika villkor och utmaningar. 
Det behövs en ökad kunskap om samarbetsrelationer som formas i ett sådant 
socialt och organisatoriskt sammanhang. 

Denna studie undersöker tillitens betydelse för ledning av kommuner. Den 
bidrar till en ökad kunskap om tillitens betydelse i samarbetet mellan politi-
ker och tjänstemän på ledningsnivå, och om tillit som socialt och relationellt 
fenomen. I den kommunala organisationen kan de resultat som presen-
teras kanske ge vägledning i hur man kan skapa goda förutsättningar för 
ett fungerande samarbete mellan politiker och tjänstemän på ledningsnivå. 
Kanske kan resultaten också ge anledning att vara uppmärksam på och reflek-
tera över möjligheter och risker med de förväntningar och krav som kan vara 
förknippade med att bygga en god relation. 

Är högskolepedagogiska kurser ett bra verktyg för att göra universitets-
lärare till bättre pedagoger?
Projektledare: Gissur Erlingsson.
Sedan 1990-talet har antalet studenter vid universitet och högskolor mer 
än fördubblats. Detta har sammanfallit med en oroande trend inom svensk  
grund- och gymnasieskola där svenska elever i dag presterar sämre jämfört 
med för bara 15–20 år sedan. Den sammantagna effekten av studentexplo-
sionen, förenad med sämre förkunskaper hos studenterna, innebär en stor ut-
maning för universitet och högskolor. Ett sätt att möta utmaningen har varit 
att införa närmast obligatoriska kurser i högskolepedagogik för universitets-
lärare. I allt väsentligt saknas systematiskt insamlad kunskap om kvaliteten 
på dessa kurser. För att kunna veta om de högskolepedagogiska kurserna är 
ett bra anpassat verktyg för att möta de utmaningar universitet och högskolor 
står inför, krävs sådan kunskapsinsamling. Mot denna bakgrund är ett del-
syfte med föreliggande projekt att studera de högskolepedagogiska kurserna, 
och försöka besvara frågan huruvida de tycks vara ett bra instrument för att 
göra universitetslärare till bättre pedagoger.  Projektet uppmärksammar ock-
så vilka incitament universitetslärare ges att satsa på det pedagogiska upp-
draget, genom att vi undersöker i vilken utsträckning pedagogiska meriter 
bedöms vid tillsättningar av lektorat. Dessutom studeras vilka villkor lärare 
ges att fullgöra sitt pedagogiska uppdrag genom att vi ser på hur mycket under- 
visning lärare har i tjänsten, liksom hur olika universitet och institutioner till-
delar givna undervisningsuppdrag tid för undervisning. 

Under 2015 presenterade projektet sina resultat vid flertalet seminarier 
vid bland annat Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs univer-
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sitet. Projektet slutrapporterades under våren 2016 med rapporten Att möta 
den högre utbildningens utmaningar (Uppsala: IFAU); och en konferensupp-
sats om kvaliteten på högskolepedagogiska kurser presenterades vid Ameri-
can Political Science Association i september. Projektet finansieras av IFAU.

Lokal utveckling och samhällsplanering
Demografianpassad infrastruktur i kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner och Robert Jonsson
Även om svenska kommuner med vikande befolkningsunderlag börjat 
uppmärksammas allt mer, saknas forskning kring om och hur krympande 
kommuner anpassar sina anläggningstillgångar. Att sådan kunskap sak-
nas är anmärkningsvärt, eftersom det kommunala utjämningssystemet inte 
kompenserar för dåligt underhållna anläggningstillgångar. Dessutom innebär 
oanvända anläggningstillgångar att resurser går åt till sådant som inte ge-
nererar någon nytta för medborgarna. Jonsson och Syssner har genomfört en 
studie som syftar till att öka förståelsen för hur man i krympande kommuner 
hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar. Studien har resulterat  
i en vetenskaplig artikel som publicerades under 2016 i Nordisk Administrativt  
Tidskrift. 

Hållbar/grön tillväxt
Projektledare: Brita Hermelin. 
Aktiviteter inom detta fält har omfattat ett bokprojekt och publikation av en 
antologi på internationellt förlag: Services and the Green Economy, Jones, A., 
Ström, P., Hermelin, B. and Rusten, G. (2016, eds.) London: Palgrave Macmil-
lan. Ett av antologins kapitel grundar sig på en tidigare CKS-rapport (2013:5) 
som har omarbetats och utvecklats. Det forskningsnätverk genom vilken bo-
ken publicerats, Green Economies, har under året haft fortsatt kontakt genom 
gemensamma forskningsansökningar och workshops.
Lokal planering för stora infrastrukturprojekt – Ostlänken och  
BanaVäg Motala–Mjölby
Projektledare: Brita Hermelin. Projektmedarbetare: Terje Ragnarsson, Paul 
Fenton, Sara Gustafsson, Lukas Smas. 
Detta projekt omfattar en rad delprojekt och aktiviteter. I samarbete med 
Trafikverket, Motala och Mjölby kommuner genomfördes under 2015 en 
studie inom programmet Den attraktiva regionen (DAR) och som handlar 
om hur planering har skett i Motala och Mjölby för att ta emot stort nationellt 
infrastrukturprojekt. Under 2016 har resultatet från denna rapporterats på 
Väg- och trafikinstitutets Transporforum. Under 2016 fortsatte projektet att 
följa kommunal planering i Östergötland i samband med Ostlänken. 
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Små kommuner och stora företag
Projektledare: Brita Hermelin. Projektmedarbetare: Grete Rusten, Universite-
tet i Bergen, samt Kristina Westermark och Laura James, Stockholms univer-
sitet.
Detta projekt har finansiellt stöd av Vetenskapsrådet. Under projektets tredje 
år har arbetet fortsatt genom att resultat har bearbetats och kommunicerat 
på olika sätt; däribland genom forskarkonferens i London, genom konferens  
i Norrköping organiserad i samarbete med Finansdepartementet och genom en 
studieresa där de svenska fallkommunerna besökte de norska fallkommunerna. 

Strategier för kommuner som krymper
Projektledare: Josefina Syssner. Projektmedarbetare: Conrad Siebert.
Urbaniseringen innebär att städer växer, men också att andra platser krymper. 
Ungefär hälften av Sveriges kommuner står i dag inför en situation där be-
folkningsmängden gradvis minskar. Detta är en utveckling som ställer berör-
da kommuner inför utmaningen att fortsätta driva kommunal verksamhet 
med bibehållen kvalitet, trots att befolkningen och skatteunderlaget minskar.  
I detta projekt utgår vi ifrån det politiskt-normativa antagandet att kommuner 
som krymper bör utveckla en lokal anpassningspolitik. Med anpassningspoli-
tik menar vi en politik som på ett sammanhängande sätt beskriver de insatser 
som man avser göra för att anpassa kommunen till de nya förutsättningar som 
en krympande ekonomi och minskade befolkningstal medför. 

Anpassningspolitiken ställer höga krav på det offentligas kommunika-
tion. Samtidigt är de kommunikativa resurserna i de små och krympande 
kommunerna ofta små. Detta dilemma är en central utgångspunkt för 
delprojektet “Communicating the Challenges of Demographic Decline” där 
vi analyserar småkommunernas förutsättningar för en förtroendeskapande, 
ändamålsenlig samhällskommunikation. Syftet med vårt projekt är att med 
stöd i en omfattande empiri, visa hur en sådan kommunikation kan se ut, 
och att kritiskt analysera beståndsdelarna i denna, med stöd i teorier om 
lokal demokrati, politik och kommunikation. Projektet är av internationell 
jämförande karaktär och sker i samarbete med Gert-Jan Hospers vid Twente 
Universitet. Omfattande fältforskning har genomförts ï både Sverige, Tysk-
land och Nederländerna. Projektet beviljades 3,8 MKR av Formas i november 
2014 och kommer att pågå till och med 2017.

Stärkt lokal attraktionskraft
Projektledare: Josefina Syssner. Projektmedarbetare: Albin Olausson.
Tillväxtverket har av regeringen fått till uppgift att fördela 15 miljoner kro-
nor till tio kommuner som vill utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete 
för stärkt attraktionskraft. CKS ska under hela programtiden, hösten 2015 till 
hösten 2018, utgöra följeforskare med viss processtödjande funktion. CKS ska 
genom sin forskningsinsats bidra till att (1) konkretisera kommunernas pro-
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blembeskrivning, målbeskrivning och aktiviteter, (2) systematiskt beskriva de 
metoder som utvecklas och prövas samt (3) konkretisera projektens resultat 
så att erfarenheter kan tas till vara. Vidare ska CKS:s forskningsinsats bidra 
till att utveckla kommunernas förmågor till att själva göra ovanstående. Följe-
forskning bedrivs i nära kontakt med såväl kommunerna som Tillväxtverkets 
programansvariga. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Forskningsprojekt i samverkan
Resursanpassning och verksamhetsutveckling – Kommunala verksam-
heter under kraftigt omvandlingstryck. Ett nationellt kommunforsk-
ningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättnin-
gar och besvärliga situationer
Projektledare: Johan Wänström.
Under 2014 påbörjades arbetet med ett nytt forskningsprogram inom ramen 
för Natkom (Det nationella kommunforskningsprogrammet). Den första ver-
sionen av det Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom 1) fokuse-
rade på hanteringen av besvärliga situationer i kommunerna. Natkom 2 byg-
ger vidare på det samarbetet men nu med inriktning på resursanpassning och 
verksamhetsutveckling i kommunerna. Johan Wänström har under 2016 varit 
medlem av forskningsprogrammets styrgrupp samt varit med och arrangerat 
programmets årliga forskningskonferens, vilken i år var i Stockholm 30 no-
vember–1 december. Vid den konferensen deltog även Robert Jonsson från 
CKS. Natkom 2 avslutades till stora delar i samband med den avslutande kon-
ferensen i Stockholm, men några forskningsrapporter kommer att publiceras 
under den första halvan av 2017 då det dessutom kommer att publiceras en 
slutrapport för programmet.  

Forskningsprojekt finansierade av CKS
I januari 2013 beslutade CKS styrelse att bevilja forskningsanslag till fyra pro-
jekt. Av dessa slutredovisades tre (se nedan) och ett projekt pågår fortfarande; 
Kvalitetsstyrning för politiskt ansvar i komplex organisering – en fall-
studie av kvalitetsuppföljning i skolan.
Det här forskningsprojektet syftar till att analysera strategisk styrning kring 
kvalitetsuppföljning av skolan och diskutera mer generella utmaningar kring 
hur kvalitetsstyrning kan fungera i offentliga verksamheter. 

Genom projektet har en vetenskaplig artikel publicerats. Denna disku-
terar skillnader mellan kvalitetsstyrning i privata och offentliga organisation-
er och identifierar det offentligas särdrag. Under 2016 har forskarna arbetat 
med att analysera de fältstudier och intervjuer som gjorts i några kommuner 
i Östergötland. I fokus för dessa analyser står övergripande dilemman som 
politiker och skolledare står inför kring kvalitet i utbildning i synnerhet och 
offentlig service i allmänhet. 
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Projektet beviljades 800 000 SEK och leds av professor Elin Wihlborg 
(IEI).
Under våren 2016 utlyste CKS medel för forskningsprojekt. Av de inkomna 
ansökningarna beslutade styrelsen i december 2016 att bevilja knappt 2 MKR 
i forskningsanslag till två projekt. Dessa påbörjas under 2017. 

Hur kan kommunala chefer leda för både produktion och innovation?
Projektet fokuserar hur kommunala chefer hanterar och bemöter utmaningen 
att balansera samtida verksamhetskrav på stabil och effektiv produktion av 
välfärdstjänster, samt utvecklingsinriktat innovationsarbete. Utgångpunkten 
tas i tidigare erfarenheter av att samarbeta med kommuner kring deras in-
novationsarbete, samt egen och andras tidigare forskning på området innova-
tion i offentlig sektor samt chefers arbete och ledarskap.

Projektledare: Johanna Nählinder, IEI. Medsökande: Anna Fogelberg 
Eriksson, IBL. Projektet beviljades 991 448 SEK. 

Den lokala politikerns bildningsarenor
Detta projekt avser undersöka (ut)bildningsmöjligheter som organiseras för 
kommunalpolitiskt förtroendevalda, dels genom partierna och de studieför-
bund och folkhögskolor de samverkar med, dels genom kommunerna. Syftet 
är att ge överblick och fördjupad bild av organiserade bildningsarenor av olika 
slag för kommunpolitiker. Forskningsfrågorna handlar om omfattning och 
variation, mål för utbildningsarrangemang samt betydelser av dessa för de 
individer som deltar. 

Projektledare: Henrik Nordvall, IBL. Projektet beviljades 847 488 SEK.

Avslutade projekt
I januari 2013 fattade styrelsen beslut om att bevilja sammanlagt 3 miljoner 
SEK i forskningsanslag till fyra projekt. Tre av dessa projekt är avslutade och 
slutredovisades till CKS under 2016:
Omsorgen om landsbygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgs-
nätverk i semi-rurala miljöer.
I projektet undersöks hur de äldsta på landsbygden lever och hur deras förhål-
lande till äldreomsorgen ser ut. I första hand undersöks förändringar i midre 
kommuner med semi-agrar karaktär i södra Östergötland och norra Smland. 
Projektet ska ge kunskaper om hur omsorgen i vid mening kan utformas  
i glesa samhällen med en hög andel äldre invånare och hur små samhällens 
nätverk kan stärkas som aktörer i omsorgsverksamhet. I de tre undersökta 
kommunerna har intervjuer genomförts med kommunrepresentanter, liksom 
med diakoner och pensionärsorganisationer. En enkät har sänts ut till alla 
invånare över 80 år i kommunerna med frågor som relaterar till hur det är att 
åldras i en mindre kommun. Resultaten från de olika undersökningarna har 
sammanställts i olika publiceringar inklusive en CKS-rapport och en NISAL-
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rapport. Preliminära resultat presenterades vid ett CKS-seminarium i novem-
ber 2014. 

Projektet beviljades 1,1 MKR och har genomförts av Elisabet Cedersund, 
Marianne Abramsson och Jan-Erik Hagberg (NISAL/ISV). Projektet slutre-
dovisades för CKS styrelse i juni 2016.

Kommunala miljöprojekt – drivkraft för nöjdare medborgare?  
Exemplet Valdemarsviken.
Projektets syfte har varit att analysera hur medborgares uppfattning av kom-
muners miljöarbete, men även kommunen generellt, påverkats av miljöför-
bättrande åtgärder samt hur kommuner kan arbeta med kommunikation 
rörande storskaliga miljöprojekt. Projektet startade under 2013 med den 
första av två enkäter, vilka har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen.  
Under 2015 skickades en andra, uppföljande enkät ut. Under 2013 analyse-
rades och presenterades materialet, under 2014 och 2015 förbereddes för det 
utskick som gjordes under andra halvan av 2015. Syftet med de två enkäterna 
är att kunna jämföra attityder bland medborgarna före och efter genomfört 
muddringsprojekt. Resultatet från studien presenteras i CKS-rapporten Att ta 
ansvar för gamla synder – en studie av medborgarattityder till miljöprojekt 
Valdemarsviken som publiceras under 2016, som visar på en tydlig positiv 
förändrad attityd till kommun och projekt. 

Projektet beviljades 400 000 SEK och genomfördes av Dick Magnusson, 
Jenny Palm och Victoria Wibeck (Tema Teknik och social förändring och Tema 
Miljöförändring). Projektet slutredovisades för CKS styrelse i mars 2016. 

Organisering och långsiktiga strategier för kommunal välfärd –  
Exemplet evidensbaserad praktik i socialtjänsten
Huvudsyftet med denna studie har varit att studera organisering och långsik-
tiga strategier för kommunal välfärd. Det empiriska exemplet är det reformar-
bete som nu pågår inom socialtjänsten och har sin grund i SOU-utredningen 
2008:18 “Evidensbaserad praktik i socialtjänsten – till nytta för brukaren”. Det 
är ett genomgripande arbete som utgör ett exempel på hur statliga interven-
tioner återverkar på kommunal praktik. Studien har en teoretisk utgångspunkt 
såväl som ett konkret praktiknära fokus. De övergripande forskningsfrågorna 
har varit: Hur kan vi kritiskt förstå de (kommunala) människobehandlande 
organisationerna som organisationer och institutionella praktiker? Hur kan 
dessa organisationer utvecklas och stärkas långsiktigt samt strategiskt för att 
möta samhällets förändrade resurser och krav?  

Projektet beviljades 800 000 SEK och har genomförts av Kerstin Johans-
son, lektor i socialt arbete vid CKS, tidigare lektor vid ISV. Projektet slutre-
dovisades för CKS styrelse i mars 2016.
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CKS Lärande
De aktiviteter som har ett uttalat syftet att skapa möten och kunskapsutbyte 
mellan forskare, politiker och tjänstemän samlas i verksamhetsområdet CKS 
Lärande. Det handlar om kommundagar, samverkansdagar, seminarier, ut-
bildningar och nätverk. Denna verksamhet ger forskare, politiker och tjän-
stemän möjlighet till kunskapsutbyte och reflektion. Därigenom bidrar CKS 
till att främja den strategiska kompetensen hos kommunala politiker och 
tjänstemän, men också till att kommunrelevant forskning kan bedrivas.

CKS kommundag

Kommunerna som samhällsbyggare – om investeringar och hållbarhet
CKS kommundag 2016 arrangerades den 17 november i samverkan med Vad-
stena kommun. Fokus låg på att kommunerna står inför stora investeringar 
på grund av reinvesteringsbehov och en växande befolkning. Det finns kom-
muner som, till följd av omfattande investeringar och exploateringar, har bör-
jat betrakta sig som samhällsbyggande organisationer istället för förvaltande. 
Under dagen diskuterades vilka förutsättningar kommunerna har för att på 
ett framgångsrikt sätt investera för en långsiktigt hållbar utveckling när sam-
hällsbyggandet står i fokus. Hur kan kommunerna styra och organisera sig för 
att vara aktiva och till och med proaktiva i samhällsbygget?

Huvudtalare på förmiddagen var Sören Häggroth, fil dr i statsvetenskap och 
huvudsekreterare i den Parlamentariska landsbygdskommittén. Han talade 
på temat När framtiden knackar på ställs kommunerna inför stora invester-
ingsbehov. Efter lunch arrangerades tre workshops: 

• Kommunala strategier vid stora infrastrukturprojekt – Norrköpings 
erfarenheter av att planera för Ostlänken. Ulf Arumskog, utvecklings-
chef, Norrköpings kommun och Brita Hermelin, professor i kulturgeo-
grafi, CKS.

• Olika vägar mot klimatomställning. Mattias Hjerpe, docent, och 
Sofie Storbjörk, fil dr, båda inom temat Vatten i natur och samhälle, 
Linköpings universitet.

• VA och organisering. Anna Thomasson, docent i företagsekonomi, Lunds 
universitet och Robert Jonsson, ek. dr i företagsekonomi, CKS.

Moderator under förmiddagens gemensamma aktivitet var Anna Valentins-
son. Moderatorer på eftermiddagens workshopar var Erik Eriksson, Gissur 
Erlingsson och Sabrina Thelander. Mycket av det förberedande och praktisk 
arbetet inför och under dagen utfördes av Christine Erlandsson och Anna  
Valentinsson. Ansvarig för programmets utformning var Sabrina Thelander 
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och Robert Jonsson. Cirka åttio personer deltog i kommundagen. En utvär-
dering som gjordes efteråt visade att deltagarna överlag var mycket nöjda med 
dagen.

CKS seminarier
CKS arrangerar regelbundet seminarier som vänder sig till kommunernas 
politiker och tjänstemän, forskare och studenter. Seminarier och konferenser 
där medarbetare vid CKS medverkat externt redovisas längre fram i verksam-
hetsberättelsen.

Under 2016 har två seminarieserier genomförts i samarbete med 
kommunerna. Seminarierna ägde rum i kommunernas respektive kommun-
hus, där kommunchefen hälsade välkommen. 

Next generation – unga är en viktig resurs för ett socialt hållbart samhälle
Seminarieserien under våren 2016 handlade om politik som skapar 
förutsättningar för att unga kommuninvånare ska kunna bli och vara en 
resurs i bygget av ett socialt sammanhållet samhälle. Följande seminarier ar-
rangerades:

• Social tillit och medborgerligt engagemang. 10 mars 2016 i Norrköpings 
rådhus.

 Föreläsare: Lars Trägårdh, författare och professor i historia, Institu-
tionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola.

• Att ta klivet in i vuxenvärlden. 14 april 2016, Kommunhuset i Åtvida-
berg. 

 Föreläsare: Kerstin Johansson, biträdande professor i socialt arbete, 
CKS vid Linköpings universitet

• Så går det för ensamkommande flyktingbarn. 28 april 2016, kommun-
huset i Motala.

 Föreläsare: Eskil Wadensjö, professor emeritus i arbetsmarknadspolitik, 
Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

• Akademiker + landsbygd = sant. 26 maj 2016, kommunhuset i Ödeshög. 
 Föreläsare: Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, Internationella 

handelshögskolan, Jönköping University.

Skol(om)start - politik som driver lokal skolutveckling
Seminarierna hösten 2016 handlade om hur kommunerna kan föra en lokal 
politik i ett föränderligt utbildningslandskap. Följande seminarier arranger-
ades:

• Gymnasieskolan i marknadernas tidevarv. 8 september 2016, Ydre 
kommunhus i Österbymo. 

 Föreläsare: Sten-Bertil Olsson, forskare vid Rådet för kommunalekon-



29

omisk forskning och utbildning (KEFU), Företagsekonomiska institu-
tionen vid Lund universitet. Tidigare skoldirektör i Lunds kommun. 

• Samverkan inom gymnasieskolan – exemplet Teknikcollege. 13 oktober 
2016, kommunhuset i Finspång.

 Föreläsare: Brita Hermelin, professor vid CKS, och Bo Persson, univer-
sitetslektor på Avdelningen för statsvetenskap vid Linköpings univer-
sitet.  

• Politik som stärker lärare förbättrar skolresultaten i utsatta skolor.  
1 december 2016, kommunhuset i Mjölby.

 Föreläsare: Caroline Hall, fil dr i nationalekonomi, och Martin Lundin, 
docent i statsvetenskap. Båda är forskare vid Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 

Samverkansdag med Linköpings kommun
Den 7 november 2016 arrangerade CKS tillsammans med Linköpings kom-
mun en samverkansdag med temat “Smarta städer – innovativ och hållbar 
utveckling”.

En kommun binds ihop av sådant som transporter, vägar och orter med 
sina gator och kvarter. Men en kommun kan ha ytterligare en dimension: 
en väl utbyggd fast och mobil it-infrastruktur som kopplar samman tekni-
ska lösningar till olika former av digitala tjänster som förväntas skapa nytta. 
Under dagen diskuterades frågor som: Vilka aktörer kan vara involverade i 
skapandet av den smarta staden, och hur kan deras samarbete se ut? Vilka 
kunskaper och resurser antas de som ska använda tekniken behöva då den 
smarta staden formas? Hur kan en kommun bidra till att alla verkligen ska 
kunna använda tekniken? Och vad innebär det på kort och lång sikt att på 
olika sätt bygga in tekniska system i staden för att göra det möjligt att använ-
da tekniken?

Föreläsare var bland annat Malin Granath, forskare i informatik vid Insti-
tutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Hon föreläste under 
rubriken The Smart City – how smart can ”IT” be? Moderator på samverkans-
dagen var Brita Hermelin, professor och vetenskaplig ledare på CKS.

Samverkan i nätverk
CKS strävar efter samarbete med samtliga medlemskommuner. En form för 
detta är att arbeta i nätverk. Nätverken löper normalt över flera år. Samtidigt 
omprövas nätverkssamarbetet regelbundet. Omprövningen sker i dialog med 
såväl styrelsen som med kommunföreträdare och forskare. Medarbetare vid 
CKS kan olika roller i olika nätverk och kan i en del fall leda och organisera 
nätverken, i andra vara med som deltagande forskare. Samtliga nätverk syftar 
till lärande och erfarenhetsutbyte.



30

Kommunledning – nätverk med kommunstyrelseordförande 
Sedan ungefär femton år bildas ett nätverk av kommunstyrelseordföranden 
från CKS medlemskommuner, men också från kommuner gränsar till 
Östergötland, samt regionstyrelseordföranden. Nätverket syftar till lärande 
och erfarenhetsutbyte kring den egna rollen i relation till den kommunala 
organisationen och det omgivande samhället. Under hela denna tid har kom-
munstyrelseordförandena gett CKS i uppdrag att leda nätverket. För CKS 
innebär detta en möjlighet att etablera och upprätthålla strategiskt viktiga 
relationer med politiker i den kommunala sfären, bedriva kommunrelevant 
forskning och bidra till kunskapsutveckling och reflektion genom ett möte 
mellan deltagare och forskare. 

Nätverket träffas fyra gånger per år (lunch till lunch), vanligtvis en gång 
tillsammans med kommunchefernas nätverk. Värdskapet för nätverksträffa-
rna cirkulerar bland medverkande kommunstyrelseordförande. På så sätt har 
förhållanden i enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn både för 
nätverksdeltagare från de kommuner som varit värdar och för deltagare från 
övriga kommuner. Deltagande i nätverket är personligt.

Under 2016 gästades nätverket av ett antal forskare från LiU och andra 
universitet. Även forskare som är verksamma på CKS presenterade sin forskning.

Nätverket leddes under 2016 av Sabrina Thelander och Johan Wänström.

Kommunledning – nätverk med kommunchefer
Sedan ungefär femton år bildas ett nätverk av kommuncheferna från CKS 
medlemskommuner, men också från kommuner som gränsar till Östergöt-
land, samt regiondirektören. Nätverket syftar till lärande och erfarenhetsut-
byte kring den egna rollen i relation till den kommunala organisationen och 
det omgivande samhället. Under hela denna tid har CKS fått uppdraget att 
leda nätverket. För CKS innebär detta en möjlighet att etablera och upprätt-
hålla strategiskt viktiga relationer med chefstjänstemän i den kommunala 
sfären, bedriva kommunrelevant forskning och bidra till kunskapsutveckling 
och reflektion genom ett möte mellan deltagare och forskare.

Nätverket träffas fyra gånger per år (lunch till lunch), vanligtvis en gång 
tillsammans med kommunstyrelseordförandenas nätverk. Värdskapet för 
nätverksträffarna cirkulerar bland medverkande kommunchefer. På så sätt 
har förhållanden i enskilda kommuner kunnat uppmärksammas till gagn 
både för nätverksdeltagare från de kommuner som varit värdar och för delta-
gare från övriga kommuner. Deltagande i nätverket är personligt.

Under 2016 gästades nätverket av ett antal forskare från LiU och andra 
universitet. Även forskare som är verksamma på CKS presenterade sin forsk-
ning. Nätverket leddes under 2016 av Sabrina Thelander och Josefina Syssner.

Nätverket för kommunala kvalitetssamordnare – Qvalitet Öst 
Sedan 1996 finns i Östergötland ett nätverk för kvalitets- och verksamhetsut-
veckling inom den kommunala organisationen. Målsättningen är att ”tillva-
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rata och synliggöra de gemensamma resurser som finns i kommunerna ökar 
chanserna att de blir nyttjade på ett mer effektivt sätt”. Marianne Sennehed 
Pettersson har fungerat som nätverkets koordinator under en rad år. Sedan 
2006 har nätverket sin hemvist på CKS. CKS har velat stärka det vetenskap-
liga stödet i nätverket och sedan december 2015 medverkar docent Kerstin Jo-
hansson, CKS, som deltagare i nätverket. Forskningens roll i nätverket är dock 
inte uppenbar, vilket gör att kopplingen till en forskningsmiljö som CKS inte 
är den självklart bästa hemvisten för nätverket. Hösten 2016 beslutade CKS 
styrelse därför att uppdra åt CKS föreståndare att senast till halvårsskiftet 
2017 och i samarbete med nätverkets koordinator hitta en alternativ hemvist 
åt Qvalitet Öst.

Nätverk för brottsförebyggande arbete – RegBrå
RegBrå – Regional samverkan för brottsprevention – är ett samarbete mellan 
kommunerna i regionen, polisen i Östergötland och Linköpings universitet. 
Samarbetet har pågått i sin nuvarande form sedan december 2010. Syftet med 
nätverket är att genom samverkan öka kunskapen om prevention och med-
verka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna. Från 
halvårsskiftet 2013 är CKS uppgift framförallt att fungera som ett vetenskap-
ligt stöd via biträdande professor Kerstin Johansson. Under 2016 genom-
fördes fyra nätverksmöten där omkring 25 personer deltog vid varje tillfälle.

Utbildningar

Ledarskap i kommuner
CKS har i flera år erbjudit en utbildning för högre kommunala chefer – Ledar-
skap i kommuner. Kommunerna ger utbildningen sitt stöd med avsikt att stärka 
ledarskapet i kommunerna och i regionen som helhet. Den ses som ett sätt att 
utveckla kommunernas förmåga att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Ut-
bildningen ska bidra till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, 
grupp, organisation och samhälle.  Ett mer specifikt syfte är att kommunala 
chefer ska utveckla det personliga ledarskapet, den egna förmågan till omvärlds-
analys och rollen som ”samhällsspanare” och samhällsförändrare. Den som 
medverkar ska ges möjlighet att utveckla en ökad självkännedom och förmåga 
att samspela med omvärlden. Målgruppen är kommunala chefer som arbetar 
direkt mot den politiska ledningen i nämnder och styrelser samt högre chefer 
med personalansvar.

I utbildningsledningen fanns under 2016 Sabrina Thelander och Lennart 
Kågström vid CKS samt en representant för kommunchefsnätverket, Anders 
Axelsson, kommundirektör i Finspång. Intresset för att delta var stort och till 
hösten 2016 startade utbildningen med 18 deltagare, i samarbete med Spetsa 
AB.

Kommuncheferna i regionen är mentorer för deltagarna i utbildningen. 
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Finansiering av utbildningen sker genom deltagaravgifter. Det övergripande 
ansvaret för utbildningen och dess planering hade Sabrina Thelander under 
2016.

Ledare i den kommunala organisationen
Efter en dialog med kommunstyrelseordförandena i KSO-nätverket erbjöds 
kommunernas politiker att delta i Ledare i den kommunala organisationen 
under hösten 2016. Det är en utbildning för politiker som har en lednings-
funktion i den egna kommunen och som vill stärka sitt personliga ledarskap. 
11 nämndordföranden deltog  i utbildningen, som bestod av två internat. Ans-
varig för att planera och genomföra internaten var Lennart Kågström.
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Ekonomi  
Resultaträkning, i tkr

INTÄKTER 2016 2015
Anslag universitet 3 317 3 018 
Bidrag medlemskommuner och region 9 691(1) 5 792(2)

Övriga projekt 3 329 2 888
SUMMA INTÄKTER 16 337 11 698 

KOSTNADER
Personal
Personalkostnader -7 760 -7 575 
Summa personal -7 760 -7 575 

Lokalkostnader
Fasta lokaler -860 -852
Summa lokalkostnader -860 -852

Driftskostnader
Resekostnader -376 -441
Korttidsinventarier -10 -46
Tryckning -190 -190
Övriga varor -28 -10
Forsknings- och utbildningstjänster -836 -680
IT och övrig data -216 -227
Konsulttjänster -4 -29 
Övriga driftskostnader -261 -134
LiU- och institutionsavgifter -3 001 -2 889
Summa driftskostnader 4 922 -4 205
SUMMA KOSTNADER -13 542 -13 073
ÅRETS RESULTAT 2 794 -1 375

(1) Inbetalt belopp inom ramen för samverkansavtalet är 7 886 tkr. Region Östergötland avser projektme-
del, 960 tkr.

(2) Inbetalt belopp inom ramen för samverkansavtalet är 7 563 tkr.
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Vissa balansposter

2016-12-31 2015-12-31
Periodens verksamhetsutfall 2 794 -1 375
Balanserad kapitalförändring 857 2 232
Oförbrukade erhållna bidrag 10 846 11 571
Förbrukade, ännu ej erhållna bidrag -1 013 -299
SUMMA UTGÅENDE MEDEL 13 484 12 129

Bokslutskommentarer 
CKS gör ett ekonomiskt överskott om 2,8 mkr för verksamhetsåret 2016, 
vilket främst beror på lägre personalkostnader än förväntat, ett överskott 
inom anslagsfinansierade projekt samt lägre utbetalningar av CKS Forsk- 
ningsstöd än planerat. Det balanserade kapitalet uppgår nu till 3 651 tkr och 
de oförbrukade erhållna bidragen 10 846 tkr. CKS lämnar 2016 stärkt och 
redo för att investera i flera nya forskningsprojekt.

Årets resultat
CKS verksamhetsplanering har under året påverkats av att de två planerade 
anställningarna som postdoktor skjutits upp. Till sist anställdes en person, 
vilket påverkar lönekostnaderna betydligt. Utbetalningen av CKS forsk-
ningsstöd har inte heller nått upp till den planerade nivån. Utbetalningar om 
950 tkr har gjorts till de tre projekt som avslutats under året. Resterande 715 
tkr budgeterade utbetalningar skjuts nu till 2017 i väntan på slutrapporter 
från projekten.

Bland de övriga externa bidragsprojekten har flera haft betydligt lägre 
driftskostnader än vad som var planerat, främst till följd av att en större 
undersökning och ett delprojekt sköts upp ett år. 

En stor andel av de besparingar som gjorts sker inom den anslagsfinan-
sierade verksamheten, vilken redovisningsmässigt inte är tillåtet att periodi-
sera. Det innebär att vinsten blir synlig i bokslutet för 2016. På en övergripande 
nivå hanteras CKS medel från samarbetsavtalet dock som en gemensam pott, 
med den skillnaden att anslagsmedel enklare kan användas för samfinan-
siering av andra externfinansierade projekt. Därför har styrelsen sen tidigare 
bedömt denna fördelning som strategisk.

Upparbetat kapital och oförbrukade medel
CKS upparbetade kapital uppgår nu till totalt 3 651 tkr, fritt att förfoga över. 
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Därutöver har CKS fortsatt en hög andel oförbrukade bidragsmedel som är 
vikta för specifika forskningsprojekt. Detta är positivt men ställer också krav 
på leverans av forskning de kommande åren. De största posterna av oförbru-
kade medel finns inom samverkansavtalet (7 867 tkr), Region Östergötlands 
projekt (636 tkr), samt de VR-finansierade studierna ”Offentligt ägda bolag” 
(1 645 tkr) och ”Små kommuner med stora bolag” (306 tkr).

Under året ser vi en viss glidning från utbetalning i förskott till utbetal-
ning i efterhand, men i stort är situationen den samma som tidigare. Bland 
projekt med förbrukade, ännu ej erhållna medel finns två projekt hos stat-
liga myndigheter (totalt 358 tkr), ett samarbete med en branschorganisation  
(355 tkr) och ett lokalt kommunprojekt (299 tkr).
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Avtal om extern finansiering 
Det förändringsarbete med ett ökat fokus på extern finansiering som inleddes 
2013 har fortsatt visat sig vara en framgångsrik strategi. I sammanställnin-
gen nedan visas ingångna överenskommelser om forskningsfinansiering som 
tecknats under verksamhetsåret. Den externa finansieringen består i huvud-
sak av forskningsbidrag.

Inlämnade ansökningar och ingångna överenskommelser om forskningsfinan-
siering. 

Svenskt 
Vatten  
FoU

Styrning, ledning 
och organisering 
av kommunal VA-
verksamhet.   

- 495 000 SEK
Jonsson, 
Syssner

SKL
Minoritetsstyre  
i kommuner

- 130 000 SEK Wänström

SKL Nya i politiken
Avd. för 
statsvetenskap, 
LiU.

260 000 SEK
Erlingsson, 
Öhrvall

Veten- 
skaps-
rådet

Comparative local 
government in 
the Nordic Region 
(workshop-stöd)

Dept of 
political 
science, Aarhus 
(dk)

450 000 SEK 
(3 workshops)

Loftis, 
Bäck, 
Erlingsson, 
Thesen, 
Mortensen

Arbets-
förmed-
lingen

I centrum av 
etableringen

- 600 000 SEK
Syssner, 
Johansson.

Totalt beviljat 2016 1 935 000 SEK
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Uppdrag, konferensmedverkan med mera

Uppdrag  

Gissur Ó Erlingsson
• Biträdande handledare för doktoranderna Richard Öhrvall och Mattias 

Örnerheim, Avdelningen för statsvetenskap, Linköpings universitet. 
Örnerheim disputerade under året.

• Gästföreläsare vid Universitetet i Bergen, 19 mars. 
• Gästforskare vid University of Iceland, 20-27 maj.
• Arrangerade tvådagars workshop i Bergen/Solstrand, 6-7 oktober.
• Sverigeexpert för Observatory on Local Autonomy (adm. Av Centre 

National de la Fonction Publique Territorial) för en studie om utbild-
ning och fortbildning av kommunala tjänstemän i EU-staterna.

• Fackgranskning av bokmanuskript för SIEPS.
• Refereeuppdrag för vetenskapliga tidskrift (Scandinavian Journal of 

History)
• En av tre initiativtagare till – och ingår i redaktionen för – den statsveten- 

skapliga gruppbloggen Politologerna, där han också återkommande 
skriver inlägg.

• Återkommande krönikör i Dagens Samhälle och Södermanlands 
Nyheter. 

Brita Hermelin
• Redaktör (från september) för Geografisk Annaler, series B, Human 

Geography.
• Ledamot i redaktionskommittén för PLAN. 
• Medlem i redaktionskommittén för The Service Industries Journal.
• Refereeuppdrag för internationell vetenskaplig tidskrift (Industry and 

Innovation).
• Styrelseledamot i RESER (European Association for Research on Services)  

fram till september. 
• Sakkunnig (cencor) Masteruppsats Universitetet i Bergen. 
• Ledamot i betygsnämnd för doktorsavhandling, Kulturgeografiska insti-

tutionen, Uppsala universitet (21 september).
• Opponent för halvtidsmanus för doktorsavhandling, vid Ekonomisk- 

historiska institutionen, Uppsala universitet (26 oktober).
• Ledamot i betygskommitté doktorsavhandling, LUCUS, Lunds Univer-

sitet.
• Opponent/betygskommitté för avhandling vid Roskilde Universitet, 

Danmark (22 november). 
• Sakkunnig docentutnämning, Helsingfors Universitet
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Uppdrag vid Linköpings universitet: 
• Ledamot i referensgrupp kring renoveringsprojektet på serviceboendet 

Räknestickan, Linköping.
• Ledamot i fakultetsnämnden, filosofisk fakultet
• Ledamot i anställningsnämnden, filosofisk fakultet (ersättare)

Kerstin Johansson
• Vetenskapligt stöd i Norrköpings kommuns strategigrupp för ”Hållbar 

kompetens” i socialtjänsten.
• Handleder doktoranderna Christina Söderberg, Miriam Avorin och 

Jessica Sjögren vid avdelningen för socialt arbete LiU (biträdande hand-
ledare) och Lotta Lebeda vid Linnéuniversitetet (huvudhandledare). 

• Medverkar i flera nätverk och forskargrupper, bland andra Nordplus-
nätverket ”Kunskapsutveckling i socialt arbete” och Organisationsgrup-
pen vid Socialhögskolan i Lund. 

• Refereeuppdrag för nationella och internationella vetenskapliga 
tidskrifter. Sakkunniguppdrag i tjänstetillsättningar, betygsnämnder 
etc.   

Robert Jonsson
• Jonsson är sedan hösten 2015 forskarredaktör för tidningen Kommunal 

Ekonomi. Tidningen trycks i cirka 6 000 exemplar och ges ut sex gånger 
per år. I huvudsak är det kommunala ekonomer, strateger och politiker 
som är tidningens målgrupp. 

Josefina Syssner
• Rektors strategiska råd för samverkan, Linköpings universitet, represen-

tant.
• Ledningsgruppen för Lyskraft (samarbetsavtalet mellan Norrköpings 

kommun och Linköpings universitet), ledamot. 
• LiU Holding, styrelseledamot.
• FoU Centrum, styrelseledamot.
• Expertgruppen, Parlamentariska kommittén för en långsiktigt hållbar 

landsbygdspolitik, ledamot.
• Stiftelsen för kunskapsutveckling inom besöksnäringen, styrelseledamot. 
• Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande, ordförande.
• Refereeuppdrag för internationella vetenskapliga tidskrifter.
• Huvudhandledare, Albin Olausson, doktorand vid avdelningen för stats-

vetenskap, Linköpings universitet.
• Biträdande handledare för Per Möller, doktorand vid Tema Q., Linköpings 

universitet.
• Biträdande handledare för Simon Härnbro, doktorand vid avdelningen för 

socialt arbete, Linköpings universitet.



39

Sabrina Thelander
• Styrgruppsledamot i det nationella forskarnätverket Ledning och organ-

isatorisk komplexitet.
• Ledamot i Forum för LiU Skolsamverkan.

Johan Wänström
• Styrgruppsledamot, Det nationella kommunforskningsprogrammet om 

resursanpassning och verksamhetsutveckling i kommuner (Natkom 2). 
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Medverkan vid konferenser, föredrag med mera

Januari
12  Presentation för Ledningsgruppen AMK- Norrköpings kommun, Kerstin 

Johansson.
13  Presentation Transportforum, Linköping, Brita Hermelin.
13 Robert Jonsson medverkade vid Kommunalekonomiska föreningens 

(KEF) årsmöte i Stockholm. 26–27 Internationell Workshop, Shrinking 
cities in Europe, Josefina Syssner, Norrköping.  

28  Panelmedverkan, konferensen SymCity, Norrköping, Brita Hermelin.
28  ”Att styra och leda i kommuner, regioner och landsting”. Johan Wänström 

föreläste vid Sveriges kommuner och landstings (SKL) utbildning/nät-
verk för ledande politiker, Stockholm. 

Februari 
3  Presentation av forskningsstudie, Östhammars kommun, Brita Hermelin.
4  Föreläsning ”Urbanisering och framtidens goda stad”, Josefina Syssner, 

Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm.
11  ”Ett nytt politiskt landskap ställer nya krav på toppolitiker”. Johan Wän-

ström presenterade vid Nätverkskonferens för regioner. Sveriges kom-
muner och landsting (SKL). Malmö.

17  Kerstin Johansson deltar i workshop LiU tillsammans med Arbets-
markandskontortet på temat ”Arbetslöshet och försörjningsstöd”.

19 Robert Jonsson medverkade vid ekonomichefsnätverket (Ötergötlands 
kommunala ekonomichefer) i Boxholm. Interaktiv forskning inkluderat 
presentation av pågående forskning avseende kommunalt ekonomichef-
skap.

21–23 Workshop. Politik och planering i kommuner som krymper, Josefina 
Syssner, Johan Wänström, Conrad Siebert, Lennart Kågström, Region 8,  
Lycksele.

Mars
2  Föredrag på masterkurs, Geografiskt institutt, Universitetet i Bergen, 

Brita Hermelin.
4  Robert Jonsson medverkade vid nätverket för KS-ordföranden. 

Presentation av pågående forskning avseende kommunalt 
ekonomichefskap, Ödeshög.

5  ”Politik och förvaltning i svenska kommuner”, Gissur Ó Erlingsson, 
presenterade bok vid bokrelease, Gnesta.

10  Föreläsning, ”Lokal utveckling utanför tillväxtområdena”, Josefina 
Syssner, Fastighetsägarnas årskonferens, Göteborg.

13  ”Småkommunernas utmaningar”, Gissur Ó Erlingsson, presentation av 
rapport vid SNS, Stockholm.
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14  Kerstin Johansson håller föredrag för personal från AK-kontoret 
Norrköpings kommun och AF. 

14  ”Korruption i lågskorrupta stater – vad vet vi?”, föreläsning, Gissur Ó 
Erlingsson, Universitetet i Bergen, Norge.

15  ”Corporations owned by municipalities – what about accountability?”, 
föreläsning av Gissur Ó Erlingsson på konferens arrangerad av Institutet 
för framtidsstudier/vetenskapsrådets särskilda satsning på Demokrati 
och förvaltning, Stockholm.

16  ”Spelet om den svenska kommunstrukturen 1862–2015”, Gissur Ó 
Erlingsson, presentation för civilminister Ardalan Shekarabi och hans 
stab, Finansdepartementet, Stockholm.

17  ”Mindre kommuners utmaningar”, presentation i Morgonsoffan av 
Gissur Ó Erlingsson, Gnesta.

21  Föreläsning, Politik i kommuner som krymper. Josefina Syssner, SKL, 
Stockholm.

April
5  Brita Hermelin, presentation av konferenspaper vid Regional Studies 

Conference, Graz, Österrike. 
6  ”Det nya politiska landskapets utmaningar.” Johan Wänström presen-

terade på Demokratidagen  2016, SKL, Stockholm.
7  Robert Jonsson medverkade vid Norrköpings utredarnätverk i Rådhuset. 

Föreläste om CKS och om interaktiv forskning.
11–13 Brita Hermelin  är medarrangör av studieresa med representanter 

från Finspång, Mjölby och Östhammars kommuner till Nordhordland-
regionen i Norge.

14  Kerstin Johansson håller föredrag CKS-lärande ”Att ta klivet in i vuxen-
världen”, Åtvidaberg.

27–29 Gissur Ó Erlingsson arrangerade konferensen ”Corruption in low-cor-
rupt countries”; presenterade uppsats, opponerade.

28–29 Föreläsning, ”Urbanisering och landsbygds kommuners förutsätt- 
ningar”, Josefina Syssner, Parlamentariska landsbygdskommittén, Riks-
dagshuset, Stockholm.

Maj
4  ”Hur mår den lokala representativa demokratin?”, presentation av Gissur 

Ó Erlingsson för alla kommunfullmäktiges presidier i Östergötlands län.
11  Brita Hermelin håller föredrag vid samarrangerat seminarium med Fi-

nansdepartementet, Arbetets museum, Norrköping. 
16  Kerstin Johansson håller föredrag och slutrapportering av ”Kunskaps- 

och metodutveckling inom arbetsmarknads- och försörjningsstödsområ-
det i Norrköpings kommun”, kommunstyrelsen, Norrköping. 

11  Föreläsning. Lokal utveckling och resultatdialog, Josefina Syssner, Till-
växtverket, Haninge.
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12  Föreläsning, ”Samhällsutveckling och kommunikation”. Josefina Syssner, 
Linköpings kommun.

18  Paperpresentation, Kommunikation i kommuner som krymper, Josefina 
Syssner, Göteborgs universitet.

25–26 Panelintervju, Kommunalt varumärkesarbete, Josefina Syssner, Stora 
Samhällsgalan, Stockholm

26  Brita Hermelin gör presentation tillsammans med Sara Gustavsson vid 
seminarium arrangerat av Östsvenska Handelskammaren/ESIC.

26  Kerstin Johansson håller plenarföreläsning  på Nationell studievägledar-
konferens 2016 Hållbar studievägledning på temat ”Ska jag plugga på 
universitetet?”

27  ”Att möta den högre utbildningens utmaningar”, presentation av rapport 
av Gissur Ó Erlingsson, IFAU, Uppsala.

Juni
8  Sabrina Thelander  gör presentation om samspelet mellan politik och för-

valtning på ledningsnivå, workshop LOK (Ledarskap och organisatorisk 
komplexitet), Göteborgs universitet.

12  Sabrina Thelander gör presentation om samspelet mellan politik och för-
valtning på ledningsnivå , kommunchefsnätverk, Ödeshög. 

26  Sabrina Thelander gör presentation om samspelet mellan politik och för-
valtning på ledningsnivå , KSO-nätverk, Kinda.

30 Föreläsning, ”Planering i kommuner som krymper”, Josefina Syssner, 
Trädagarna, Virserums konsthall.

Juli
1  ”Blocköverskridande samarbeten i den kommunala politiken.” Johan 

Wänström föreläste på CKS Nätverk för kommunstyrelseordföranden  
i Östergötland med omnejd, Malexander.

3  ”Hur mår partierna och den representativa demokratin”, presentation av 
Gissur Ó Erlingsson under Almedalsveckan (arr: Statsvetenskapliga för-
bundet).

Augusti
17  Robert Jonsson föreläste om organisering och styrning av sociala investe-

ringar vid KOMMEK i Malmö.
17–18 Gissur Ó Erlingsson deltog vid Quality of Government-institutes konfe-

rens (presentation av uppsats, opponent) på Falkenbergs havsbad, Falk-
enberg.

18  ”Styra i ett nytt parlamentariskt landskap.” Johan Wänström presenterade 
på KOMMEK, Malmö.

24  Robert Jonsson medverkade vid kommunsekreterarnätverket i Mjölby. 
Presentation av CKS.
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25  Workshop, ”Politik och planering i kommuner som krymper”, Josefina 
Syssner, Lycksele kommun, Region Västerbotten.

September
1–2  Robert Jonsson medverkade vid ekonomichefsnätverket (Ötergötlands 

kommunala ekonomichefer) i Ydre. Interaktiv forskning inkluderat pre-
sentation av pågående forskning om kommunalt ekonomichefskap.

2  ”Den kommunala ekonomichefen. En motvillig maktaktör i en föränder-
lig ledningsorganisation.” Johan Wänström presenterade på Nätverk 
för ekonomichefer i Östergötland. (tillsammans med Robert Jonsson).  
Hestra, Ydre Kommun.

7  Brita Hermelin håller föredrag vid Kommunstyrelsen i Åtvidaberg om 
hållbar utveckling. 

7  Föreläsning, ”Plan B – om anpassning och utveckling”, Josefina Syssner, 
250 möjligheter, Jönköping

8  Föreläsning, ”Planering i kommuner som krymper”, Josefina Syssner, Pro-
cessledarutbildning, Göteborgsregionens kommunförbund, Varberg

9–11 Kerstin Johansson är värd för NORPLUS utvecklingsprojekt och nät-
verksmöte vid CKS Norrköping.

14  Föreläsning, ”Planering i kommuner som krymper”, Josefina Syssner, 
Coompanion, Arbetets Museum, Norrköping.

15  Kerstin Johansson håller presentation ”Att bli vuxen” vid Nätverksträff 
KS-ordföranden och kommunchefer i Tranås.

21  ”Minst korrupt i världen, ingen korruption alls?”, Gissur Ó Erlingsson pre-
senterade bok på ISAK-dagen, Linköpings universitet.

21  Föreläsning, ”Innovation i kommuner”, Stora innovationsdagen, SKL, 
Stockholm.

25  ”Korruption i Sverige: Finns den, hur utbredd är den, och hur farlig kan 
den sägas vara?”, föreläsning av Gissur Ó Erlingsson under Linköpings 
universitets Forskarfredag, Stadsbiblioteket, Norrköping.

Oktober
3  Föreläsning, ”Plan B – om anpassning och utveckling”, Josefina Syssner, 

kommunfullmäktige, Dorotea kommun. 
4  Brita Hermelin håller föredrag för Samhällsplanerarstudenter från Upp-

sala universitet (som genomför fältkurs i Norrköping).
5  Brita Hermelin håller föredrag (tillsammans med Wiktoria Glad) om 

framtida samhällsplanerarprogrammet vid Linköpings universitet, Tekni-
ska verken, Linköping.

5  ”Sanctioned resistance: The possibilities of service users to exert influ-
ence within welfare organizations”. Erik Eriksson presenterade på Queer 
and Crip Seminar, Genusvetenskapliga Institutionen, Lunds universitet. 
Lund.
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7  Föreläsning, ”Planering i kommuner som krymper”, Josefina Syssner, 
Umeå universitet.

8–10 Simon Härnbro presentaterade paper vid FORSA-konferens, Malmö.
10  ”Det amerikanska presidentvalet – Ett val i uppbrottens tid.” Johan 

Wänström föreläste på Samtal vid Strömmen, Linköpings universitet. 
Norrköping.

11  ”Oberoende och makten att styra”. Erik Eriksson Presenterade på Skån-
eveckan för psykisk hälsa, i regi av NSPH Skåne. Lund.

13  ”Tention and balance in teaching – the patient perspective”. Erik Eriksson 
presenterade på och deltog vid bokrelease för boken ”Reimagining the hu-
man service relationship” på Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

15  Sabrina Thelander gör presentation om samspelet mellan politik och för-
valtning på ledningsnivå, Nationella kommunforskningsprogrammets år-
liga konferens, Malmö.

20 Brukarperspektiv – Vad är det? Erik Eriksson Presenterade på och deltog 
vid på chefsdagar, Nacka kommun. Nacka.

20  ”Ledarskap i kommuner utifrån ett historiskt perspektiv.” Johan Wän-
ström föreläste på Ledarskap i kommuner – CKS ledarskapsprogram. 
Rimforsa. 

20  Robert Jonsson föreläste om ledarskap i kommunal kontext och kravet på 
kostnadseffektivitet för deltagare i Ledarskap i kommuner, Rimforsa.

26  ”Vänner och fiender i den kommunala politiken.” Johan Wänström 
föreläste på Populärvetenskapliga veckan, Linköpings universitet.

20  ”Styrning och granskning av kommunala bolag”, föreläsning av Gissur Ó 
Erlingsson för Norrköpings och Linköpings kommunrevisorer, revisions-
kontoret, Norrköping.

26  ”Problems facing the Swedish municipal structure – a new amalgamation 
reform ahead?”, Gissur Ó Erlingsson, föreläsning på konferens arrangerad 
av Nordregio och isländska inrikesministeriet, Reykjavik.

November
3  Gissur Ó Erlingsson var opponent och betygsnämndsledamot vid disputa-

tion, Copenhagen Business School, Köpenhamn, Danmark.
8  Presentation, Lokal forskningspolitik, Josefina Syssner, Forskningsfesti-

val, Norrköpings kommun.
10  Sabrina Thelander presenterar ”Hur skapas tillit i samarbetet mellan 

kommunchef och KSO?” för ett nätverk av kommunstyrelseordföranden, 
kommunchefer, regionstyrelseordförande och regiondirektör i Jönköpings 
län, Vrigstad, Sävsjö kommun. 

11  ”Kommunalt ledarskap och styrning – från kommunsammanslagningar 
till ett nytt parlamentariskt landskap.” Johan Wänström föreläste på Nät-
verk för kommunstyrelseordföranden, kommunchefer, regionstyrelseord-
förande och regiondirektör i Jönköpings län, Vrigstad, Sävsjö kommun.
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15–16 Föreläsning. Lokal och regional utvecklingspolitik, Josefina Syssner, 
Tillväxtverket, Vimmerby.

24  Presentation vid Regional studies association conference, London 24–25 
november, Brita Hermelin. 

24  Robert Jonsson medverkade som föreläsare vid kommunchefsnätverket. 
Föreläsningen handlade om strategisk planering och hantering av kom-
munala anläggningstillgångar. Åtvidaberg.

25  ”Korruption i en lågkorrupt stat – varför ska vi hålla ett vakande öga på 
kommunala bolag?”, presentation av Gissur Ó Erlingsson på Kommun-
forskning i Västsveriges kommundag, Göteborg.

29  Presentation vid ”forskarcafé”: Hållbar utveckling från ett governance-
perspektiv vid Reglabs forskarforum, Brita Hermelin.

29  ”Förståelse snarare än färdiga lösningar – regionomvandling i Östergöt-
land.”  Johan Wänström presenterade vid Reglabs Forskarforum, (tillsam-
mans med Lukas Smas) Stockholm.

30 Robert Jonsson föreläste vid en Svensk Vatten Utvecklingskonferens i 
Stockholm. Föreläsningen handlade om pågående forskning avseende  
organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet.

December
2  Presentation, Ett regionalt utvecklingssystem, Josefina Syssner, Strategis-

ka samrådet, Region Östergötland.
6  Presentation och avrapportering av ”Organisering och långsiktiga strate-

gier för kommunal välfärd–Exemplet evidensbaserad praktik i socialtjän-
sten” av Kerstin Johansson för CKS styrelse.

6  Kerstin Johansson är värd för initiativ till formerandet av nationellt nät-
verk för samverkansdoktorander i socialt arbete. 

7  Föreläsning, ”Det offentligas roll inom besöksnäringen”, Josefina Syssner, 
Besöksnäringsdagen, SKL, Uppsala.

7  Introduction and establishment – Newly arrived immigrants’ experiences 
and new routes to the labour market. Erik Eriksson presenterade på kon-
ferensen RAPSE, Changing Labour markets: Challenges for Welfare and 
Labour Market Policy, Linnéuniversitetet. Växjö.

16  Brita Hermelin håller presentationen ”Environmental economic geogra-
phy” vid forskar-workshop, vid Företagsekonomiska institutionen, Han-
delshögskolan, Göteborgs universitet.

Undervisning
Förutom att hålla föredrag och delta i konferenser, undervisar lektorer anställ-
da vid CKS regelbundet på utbildningar på både grundnivå och  avancerad 
nivå inom olika ämnesområden på LiU. Under 2016 har CKS medarbetare 
undervisat inom bland annat statsvetenskap, på lärarprogrammet och so-
cionomprogrammet.
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Publikationer, vetenskapliga arbeten, mm
CKS rapporter 2016
2016:1 Den nyttiga kritiken: om interaktiv metod inom svensk kommun-

forskning. Josefina Syssner, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson, 
Brita Hermelin, Robert Jonsson, Sabrina Thelander, Johan Wän-
ström.

2016:2 Att ta ansvar för gamla synder: en studie av medborgarattityder till 
Miljöprojekt Valdemarsviken. Dick Magnusson.

2016:3 Verksamhetsberättelse 2015. Josefina Syssner.
2016:4 Lokal samverkan, tillväxt och omställning: Studier från industri-

regioner i Sverige och Norge. Brita Hermelin och Grete Rusten.
2016:5 Omsorgen om landsbygdens äldsta: Kommuner och civilsamhälle  

i fokus. Anna Elmqvist, Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund.
2016:6 Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamenta-

riskt landskap: Utmaningar och möjligheter. Johan Wänström.
2016:7 Lean i äldreomsorg - en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål? 

Julia Carlsson och Jennifer Mattsson.
2016:8 En urvattnad glimt av något som kunde blivit bra: professionella  

i socialtjänsten och den evidensbaserade praktiken. Kerstin Johans-
son och Mattias Fogelgren.

 2016:9 Den kommunala ekonomichefen: En motvillig maktaktör i en 
föränderlig ledningsorganisation. Robert Jonsson och Johan Wän-
ström.

Tidskriftsartiklar (vetenskapligt granskade)
Erlingsson, Gissur Ó och Gunnar Helgi Kristinsson (2016). “Measuring 

Corruption: Whose Perceptions Should We Rely On?”, Icelandic Review 
of Politics & Administration, 12(2), 215-235.

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde och Richard Öhrvall (2016). “Distrust 
in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in 
Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008”, Government and 
Opposition, 51(4), 553-579.

Hermelin, B. and Rämö, H. (2016) “Intermediary activities and agendas of 
regional cleantech networks in Sweden”. Environment and Planning C: 
Government and Policy. DOI: 10.1177/0263774X16644256.

Jonsson, R. och Syssner, J. (2016) Demografianpassad infrastruktur? Om 
hantering av anläggningstillgångar i kommuner med minskande 
befolkningsunderlag, Nordisk Administrativt Tidsskrift nr 3/2016, 93: 
45-64.
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Small, Roy & Syssner, Josefina (2016) ”Diversity of New Uses in 
Post-Industrial Landscapes. Diverging ideals and outcomes 
in the post-industrial landscapes of Lowell, Massachusetts 
and Norrköping, Sweden”, in Journal of Urban Design. DOI: 
10.1080/13574809.2016.1234331

Syssner, J. och Olausson, A. (2016) ”Översiktsplanering i kommuner som 
krymper”, Statsvetenskaplig tidskrift 118:2, s. 221-245. 

Trygg, K. and  Hermelin, B. (2016) “Work practice among advanced producer 
service firms – project work in space-time”, Geografisk Tidsskrift-
Danish Journal of Geography, DOI: 10.1080/00167223.2016.1259078.

Övriga vetenskapliga publikationer
Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall och Mats Sjölin 

(2016). Clean House? Studies of Corruption in Sweden. Lund: Nordic 
Academic Press.

Brommesson, Douglas, Gissur Ó Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer, 
Jörgen Ödalen och Mattias Fogelgren (2016). Att möta den högre 
utbildningens utmaningar. Uppsala: IFAU.

Eriksson, Erik (2016) “Brukarinflytande och social mobilisering” i Denvall, 
Verner, Heule, Cecilia och Kristiansen, Arne (red.) Social mobilisering: 
En utmaning för socialt arbete. Malmö: Gleerups.

Hermelin, B. (2016) Green Services Develoment: Aspects of Local Policy 
and Cross-Sector Interactions. In: Jones, A., Ström, P., Hermelin, B. 
and Rusten, G. (2016, eds.) Services and the Green Economy. London: 
Palgrave Macmillan, p. 25-49.

Johansson K., & Börjeson, M. (2016) “Praktikforskning är interaktioner 
och motsträviga möten. -Erfarenheter från ett forskningsprojekt 
om ungdomar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder” i Uppror i 
elfenbenstornet – En bok om praktikforskning i socialt arbete red. 
Westerback F & Lunabba H. FSHK –publications Finland.

Jones, A., Ström, P., Hermelin, B. and Rusten, G. (2016, eds.) Services and 
the Green Economy. London: Palgrave Macmillan

Rusten, G. och Hermelin, B. (2016) “Regionala strategier og samarbeid 
om sosiale innovasjoner i fagopplaeringen – eksemplet TAF 
Nordhordland”. I G. Akselberg, R. Barndon och K. Grove (red.) Region 
och regionalisering – perspektiv och praksis. Oslo: Novus Forlag. 

Böcker och bokkapitel
Bergh, Erlingsson, Öhrvall & Sjölin (2016). A Clean House? Studies of 

Corruption in Sweden. Lund: Nordic Academic Press. 
Hermelin, B. (2016) “Green Services Development – aspects of local policy and 

cross-sector interactions”. In Jones, A., Ström, P., Hermelin, B. and Rusten, 
G. (2016, eds.) Services and the Green Economy. Palgrave Macmillan.
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Jones, A., Ström, P., Hermelin, B. and Rusten, G. (2016, eds.) Services and 
the Green Economy. Palgrave Macmillan.

Johansson K., & Börjeson, M. (2016) “Praktikforskning är interaktioner 
och motsträviga möten. -Erfarenheter från ett forskningsprojekt 
om ungdomar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder” i . Uppror i 
elfenbenstornet – En bok om praktikforskning i socialt arbete red. 
Westerback F & Lunabba H. FSHK –publications Finland.

 Syssner & Hospers (2016) ”Tabu Schrumpfung”, in Eichert Christof und 
Löffler Roland (ed.) Die Bürger und ihr öffentlicher Raum. Städte 
zwischen Krise und Innovation. Sinclair-Haus-Gespräch

Konferenspaper (full papers)
Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall: “A reluctantly active altruist? 

On party membership and party activism”. European consortium on 
political research (ECPR) annual conference, Prag, Tjeckien, September 
2016.

Erlingsson, G., Richard Öhrvall och Patrik Jarelius Persson. ”Vad 
mandatperioden gör med nya fullmäktigeledamöter: stärks politiskt 
självförtroende – eller blir man desillusionerad?”, Statsvetenskapliga 
förbundets årsmöte, Visby, oktober 2016.

Erlingsson, G. och G.H. Kristinsson. ”Measuring Corruption: Whose 
Perceptions Should We Rely On? Evidence from Iceland.” Workshop: 
Corruption, Quality of Democracy and Legitimacy in Mature Welfare 
States, Solstrand, Norge, oktober 2016.

Magnusson, D. och Hermelin, B: “Expansion of fibre-optic broadband for 
rural areas in Sweden – Local planning and local effects”. Regional 
Studies Association (RSA) Annual Conference 2016, Graz, Austria 
Building Bridges: Cities and Regions in a Transnational World, April 
2016. 

Wänström, Johan och Josefina Syssner: “Conceptualizations of development, 
power and space in times of institutional change. - A case study of 
regional institutional change in Östergötland, Sweden”. Interpretive 
Policy Analysis (IPA) annual conference 2016, Hull, Great Britatin, July 
2016. 

Ödalen, Jörgen, Douglas Brommesson, Gissur Ó Erlingsson och Johan 
Karlsson Schaffer: “Teaching University Teachers to Become Better 
Teachers – Does it Work (and Should it Be Made Mandatory)?” 
American Political Science Association (APSA) annual conference 2016, 
Philadelpia, USA, Augusti-september 2016.
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Rapporter
Brommesson, Erlingsson, Schaffer, Ödalen, Fogelgren (2016). Att möta 

den högre utbildningens utmaningar. Uppsala: Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Erlingsson, Gissur Ó och Gunnar Helgi Kristinsson (2016). Making sense of 
corruption perceptions: Who to ask (and about what?) – evidence from 
Iceland, QoG Working paper no 2016/13. Gothenburg: The Quality of 
Government Institute.

Hermelin, B och Rusten G. (2016, red) Lokal samverkan, tillväxt och 
omställning - Studier från industriregioner i Sverige och Norge. 
Centrum för kommunstrategiska studier, CKS-rapport 2016:4, 
Linköpings Universitet.

Magnusson, Dick (2016). Att ta ansvar för gamla synder: en studie av 
medborgarattityder till Miljöprojekt Valdemarsviken. Norrköping: 
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Syssner, Johansson, Erlingsson, Hermelin, Jonsson, Thelander, Wänström 
(2016). Den nyttiga kritiken. CKS Rapportserie 1:2016.

Wänström, J. (2016) Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt 
parlamentariskt landskap – Utmaningar och möjligheter. CKS-rapport 
2016:6, Linköpings universitet. 

Wänström, Johan (2016) Att bryta mönster – vägar mot blocköverskridande 
samarbeten. I kommuner, regioner och landsting. Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting.

Konferensbidrag 
Erlingsson, Gissur m.fl. (2016). ”Teaching teachers to become better teachers 

– is it effective?” Presenterat på American Political Science Association, 
Philadelphia, USA (1-4 sept). 

Erlingsson, Gissur och Richard Öhrvall (2016). “The reluctantly active 
altruist”. Presenterat på European Consortium for Political Science, 
Prag, Tjeckien (7-9 sept). 

Erlingsson, Gissur och Gunnar Helgi Kristinsson (2016). ”Measuring 
corruption: Evidence from Iceland”, presenterat vid konferensen 
Corruption in non-corrupt countries, Bergen, Norge (6-7 okt).

Erlingsson, Gissur m.fl. (2016). ”Vad mandatperioden gör med 
fullmäktigeledamoten: stärks politiskt självförtroende eller blir man 
desillusionerad?”. Presenterat på Statsvetenskapliga förbundets 
årsmöte, Visby (19-21 okt).

Johansson K. “Evidence-based governance in labour market measures 
towards youth. Changing Labor Markets: Challenges for Welfare and 
Labour Market Policy 2016”. Meeting of the Research on Welfare and 
Labor Market Policies Linnaeus University, Växjö (7–9 dec).
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Johansson K. “Improving decision-making in Swedish social work  - local 
governance a pathway to sustainable EBP”. Abstract and paper to 
FORSA/NOUSA konf 10-11/11 2016.

Wänström, Johan & Josefina Syssner. “Conceptualizations of development, 
power and space in times of institutional change. - A case study 
of regional institutional change in Östergötland, Sweden”. 11th 
Interpretive Policy Analysis (IPA) conference 2016, Hull, Great Britain, 
juli 2016. 

Wänström, Johan (2015) “Centralisering och decentralisering av kommunal 
verksamhet - Visionen om Kommunernas region”. Det Nationella 
kommunforskningsrogrammet årliga konferens, Malmö (oktober).  

Populärvetenskapliga artiklar, krönikor, debattinlägg
Arnesson, Börjeson, Denvall, Johansson mfl. ”Socialtjänstens kris kräver 

lösningar”. Debattinlägg, Svenska Dagbladet 160328. 
Erlingsson ”Bra julfest, inte detsamma som bra personalvård”, 

Södermanlands Nyheter. Krönika. 2016-12-28
Erlingsson ”Samordna och centralisera funktionen för professorsbefordran”, 

Politologerna. Krönika. 2016-12-27
Erlingsson ”Mycket svårt uppröras över vegetarisk dag”, Södermanlands 

Nyheter. Krönika. 2016-12-10
Erlingsson & Öhrvall ”Varför jämförelsevis dåliga betyg till svenska 

kommuner”, Politologerna. Krönika. 2016-12-07
Erlingsson ”Leder långvariga maktinnehav till mer korruption”. 

Politologerna. Krönika. 2016-12-04
Erlingsson ”Varför så svårt locka akademiker till kommunsektorn?”, 

Södermanlands Nyheter. Krönika. 2016-11-12
Erlingsson ”Norge går före i skyddet av visselblåsare”, Publikt. Krönika. 

2016-11-01
Erlingsson ”Vi kan lära oss något av våra mini-brexits”, Dagens Samhälle. 

Krönika. 2016-06-30
Erlingsson ”Varför ska skattebetalarna stå för vinet?”, Dagens Samhälle. 

Krönika. 2016-06-16
Erlingsson ”Nöjda invånare är tillväxtfrämjande”, Dagens Samhälle. Krönika. 

2016-06-02
Erlingsson ”Svårt för väljarna avsätta dåliga styren”, Dagens Samhälle. 

Krönika. 2016-05-19
Erlingsson ”Varumärkesvård hör inte hemma i det offentliga”, Dagens 

Samhälle. Krönika. 2016-05-06
Erlingsson ”Få unga politiker behöver inte bero på ointresse”, 

Södermanlands Nyheter. Krönika. 2016-04-30
Erlingsson ”Skandaler gynnar nya partier”, Dagens Samhälle. Krönika. 2016-

04-21
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Erlingsson ”Familjevänligare med fler kvinnor i politiken”, Dagens Samhälle. 
Krönika. 2016-04-07

Erlingsson ”Partiernas slarv en orsak till medlemsraset”. Dagens Samhälle. 
Krönika. 2016-03-24

Erlingsson ”Sprutbyte hindrar smittspridning”. Eskilstuna-Kuriren. Krönika. 
2016-03-31

Erlingsson ”Sälj inte in regionreformen som ett demokratilyft”. Dagens 
Samhälle. Krönika. 2016-03-10

Erlingsson, Brommesson, Ödalen, Karlsson-Schaffer ” Att möta den högre 
utbildningens utmaningar”, Politologerna. 2016-02-29

Erlingsson ”Godtrogenhet sänker garden mot korruption”. Dagens Samhälle. 
Krönika. 2016-02-25

Erlingsson ”Utredningsväsendets förfall hotar skada det politiska systemet”. 
Dagens Samhälle. Krönika. 2016-02-19

Erlingsson ”Dåligt rustade lärare kräver ny strategi av kommunerna”. Dagens 
Samhälle. Krönika. 2016-02-11

Erlingsson ”Lagstiftaren på väg att svika visselblåsarna”. Dagens Samhälle. 
Krönika. 2016-01-28

Erlingsson ”Svårt administrera fram mer aktiva medborgare”. Dagens 
Samhälle. Krönika. 2016-01-19

Erlingsson ”Lokala toppolitikers arbetsmiljö berör oss alla”. Dagens 
Samhälle. Krönika. 2016-01-14

Erlingsson ”Fler som ska kommunicera offentlig tystnad?”. Södermanlands 
Nyheter. Krönika. 2016-01-09

Erlingsson ”Hur undviker vi dyra och tidsödande byggprojekt”. 
Södermanlands Nyheter. Krönika. 2016-01-02

Hermelin, B. (2016) ”Lokal samverkan för tillväxt”, Kommunal Ekonomi nr 4. 
Jonsson (februari 2016), ”Forskarhörnan, Integration och betydelsen av att 

lära av varandra.” Kommunal Ekonomi, nr 1, 2016.
Jonsson (2016), ”Forskarhörnan, Resursanpassning och budgetdisciplin – 

ständiga utmaningar.” Kommunal Ekonomi, nr 2, 2016. 
Jonsson (2016), ”Forskarhörnan, Om koncerner och komponenter.” 

Kommunal ekonomi, nr 3, 2016.
Jonsson (2016), ”Forskarhörnan, Ökad styrning = förbättrad kvalitet och 

effektivitet?, Kommunal ekonomi, nr 4, 2016
Jonsson (2016) ”Forskarhörnan, Två nyanser av god hushållning.” 

Kommunal ekonomi, nr 5, 2016.Arnesson, Börjeson, Denvall, 
Johansson mfl. ”Socialtjänstens kris kräver lösningar”. Debattinlägg, 
Svenska Dagbladet 160328. 
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CKS uppsatstävling   
CKS utlyser årligen ett pris för bästa kommunuppsats. Till 2015/16 års upp-
satstävling inkom 45 bidrag. Vann gjorde uppsatsen Lean i äldreomsorg – en 
cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål? - En fallstudie om huruvida lean 
är en passande modell för svensk kommunal äldreomsorg författad av Julia 
Carlsson och Jennifer Mattsson. Den är en magisteruppsats i företagsekono-
mi inom det Internationella Civilekonomprogrammet, vid Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Uppsatsen syftar till att under-
söka om lean är en passande managementmodell för kommunal äldreomsorg. 
Författarnas slutsats är att lean i sin helhet inte är passande för äldreomsor-
gen. Modellen bedöms relevant främst för de processer inom verksamhets-
fältet som inte involverar brukaren. Motiveringen till priset var bland annat 
att uppsatsen har hög kommunstrategisk relevans och att uppsatsförfattarna 
skickligt beskriver och analyserar den studerade frågan på ett sätt som gör 
uppsatsen intressant att läsa. Prissumman, 20 000 SEK,  delades ut vid CKS 
kommundag den 17 november 2016 i Vadstena. Uppsatsen har publicerats  
i CKS rapportserie (Rapport 2016:7).

CKS Nyhetsbrev
CKS Nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer och har bland annat skick-
ats till samtliga ordinarie ledamöter i länets kommun- och landstingsfullmäk-
tige samt till samtliga institutioner vid Linköpings universitet. Anna Valentin-
sson har skrivit, fotat och redigerat nyhetsbrevet och artiklarna publiceras 
även elektroniskt på webben, LiU-nytt och CKS-bloggen. Upplagan är cirka 1 
900 exemplar. 

Nyhetsbrevet distribueras både i tryckt och elektronisk form (pdf via 
e-postutskick).

CKS i media
CKS har under 2016 haft en bred synlighet i press, radio, teve och sociala me-
dier. Bland annat har forskning och övrig CKS-verksamhet uppmärksammats 
i Sveriges Television, Sveriges Radios P1, Östnytt, Dagens Samhälle, lokalpress 
i Östergötland och över hela landet samt i facktidskrifter och olika nyhetsbrev.
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Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet,
Norrköping i april 2017.

Kommunpolitiker  Universitetsrepresentanter

Anders Härnbro  Bo Hellgren
Ordförande

Camilla Egberth   Jörgen Nissen

Annicki Oscarsson  Kerstin Ekberg  

Paul Lindvall  Marie Jansson 

Eva Andersson  Josefina Syssner 
  Föreståndare
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Bilaga – CKS egna publikationer 

Rapporter tidigare utgivna av CKS
2015
2015:1 Verksamhetsberättelse 2014 Centrum för Kommunstrategiska 

studier  
2015:2 Att lokalisera ekonomin - Lokalekonomiska analyser, snedställdhet, 

kvinnors företagande och hållbar landsbygdsutveckling.  
Martin Hultman 

2015:3 Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet 
Mjölby. Brita Hermelin och Kristina Westermark  

2015:4 Vårdcentralen och det ömtåliga hjärtat. Björn Grip 
2015:5 Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya 

regler? Gvidas Cerneckis och Björn Thuresson 
2015:6 Lokal forskningspolitik - ett nytt kommunalt politikområde?  

Bo Persson och Josefina Syssner 

2014
2014:1 Kommunstrategiska perspektiv - Demokrati, organisation, kunskap 

och samhällsförändring.
 Red: Brita Hermelin. 
2014:2  Ledarskap i offentlig och kommunal verksamhet - en kartläggning 

av forskning vid Linköpings universitet. Daniel Lundqvist.
2014:3 CKS Verksamhetsberättelse 2013.
2014:4 Politik för kommuner som krymper.
 Josefina Syssner.
2014:5 Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling – exemplet 

Finspång.
 Brita Hermelin och Erik Edwardsson.
2014:6 Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och 

lärdomar från Norrköpings kommun.Gissur Ó Erlingsson, Mattias 
Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson och Richard Öhrvall.

2014:7 Visionen om staden – att utveckla en stadsvision i dialog med 
medborgarna.

 Erik Edwardsson, Nadja Kangasvieri och Josefina Syssner. 
2014:8 Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet – En studie av 

Landskrona-domens effekter.
 Victor Nilsson.
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2013
2013:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska 

studier 2013 – 2015. CKS.
2013:2 Att följa trådar - textila företagare i samverkan.
 Johanna Nählinder, Ulla-Karin Hellsten, Maria Silfverhielm, Elin 

Wihlborg och Kajsa Ellegård.
2013:3 Om etik och förtroende i kommunerna.
 Nina Nikku.
2013:4 CKS Verksamhetsberättelse 2012.
2013:5 Kommunala projekt och nätverk för hållbar utveckling.
 Ana Stanojcic och Brita Hermelin.
2013:6 Brottsprevention i Östergötland ¬– en kartläggning av aktiviteter 

och kunskapsläge.
 Lena Henrikson och Kerstin Johansson.
2013:7 Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, kulturellt 

entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping.
 Erling Bjurström, Martin Fredriksson och Per Möller.
2013:8 Måluppfyllelse i välfärden – Tillämpning av intern kontroll  

i kommunal verksamhet.
 Jessica Jönsson och Tilda Lindell.

2012
2012:1 En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsåtgärder  

i Östergötland.
 Jenny Andersson och John Boman.
2012:2 CKS Verksamhetsberättelse 2011
2012:3 Stor skillnad: om ojämlik hälsa i Linköping och Norrköping.
 Tomas Faresjö och Hans Nilsson.      
2012:4 Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: 

Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom.
 Anette Kjellberg och Kristina Hellberg.

2011
2011:1 CKS verksamhetsberättelse 2010.
2011:2 Äldreforskning vid Linköpings universitet: en sammanställning av 

kunskapsläget, Anna Elmqvist. 
2011:3 Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa 

utvärderingen av Tänk OM, ett projekt i Linköping och Norrköping 
finansierat av Europeiska Socialfonden 2008-2011, Susanne Urban. 

2011:4 Strategiskt och verkningsfullt? Ledningsverktygs bidrag till 
kommuners hållbarhetsarbete, Sara Gustafsson och Olof Hjelm.
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2011:5 Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? Exemplet 
Navestad/Ringdansen i Norrköping. Åsa Bråmå.  

 
2010
2010:1  Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän  

i kommuner. En antologi sammanställd av Tora Friberg och Sabrina 
Thelander.

2010:2 Ramar för verksamheten vid CKS 2010-2012 .
2010:3 Verksamhetsberättelse 2009.
2010:4 Politikens villkor: Om engagemang och avhopp i politiken
 Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall.
2010:5   Lokal och regional näringslivspolitik – konkurrens, samarbete, 

utveckling Bo Persson 
2010:6   Lokalsamhället och vardagens transporter – berättelser från 

Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping
 Karolina Isaksson.

2009
2009:1 Verksamhetsberättelse 2008.
2009:2 Partidemokrati på landstingsnivå. Kunskapsinventering med 

empiriska illustrationer. Gissur Ó. Erlingsson.
2009:3 Lyssna och lära, tala och tänka. En kunskapsarena för universitet 

och kommuner. 
 Tora Friberg och Mats Brusman.
2009:4 Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan? En kartläggning 

av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och 
klimatförändringar. 

 Madelaine Johansson, Mattias Hjerpe, Louise Simonsson och Sofie 
Storbjörk.

2008
2008:1  Vad innebär ett “serviceinriktat” förhållningssätt? Pilotstudie  

i Linköpings kommun. Gunnel Östlund och Marie Gustavsson 
Holmström.

2008:2  Lösa knutar och knyta band. Erfarenheter och effekter av ett projekt 
om vuxnas lärande, samverkan och regional tillväxt.

 Josefin Brüde Sundin.
2008:3 Verksamhetsberättelse 2007
2008:4 Industriarv och kulturmiljöpolicy i stadsförnyelseprocesser: 

Norrköping, Baltimore och Milano. 
 Mattias Legnér.
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2007
2007:1  I skolans vilja att åtgärda “hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld.
 Sabine Gruber.
2006
2006:1  Omslaget – ett projekt med genomslag. Utvärdering av ett 

kvalitetsarbete inom handikappverksamheten i Norrköpings 
kommun.

 Marie Gustavsson Holmström, Helena Forne-Wästlund.
2006:2  Utvärdering av projektet ”Barns och ungdomars bästa”.
 Eva Marie Rigné, Kristina Hellberg, Marie Gustavsson Holmström, 

Ingrid Hyllander och Maria Monahov.
2006:3 Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor.
 Lena Gemzöe, Anne-Li Lindgren och Johan Fornäs.
2006:4  ”Inte en stenöken till!” Kampen om stadens mötesplatser och 

kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv.
 Mats Brusman.
2006:5 Demokratisk dialog eller kamp om dagordningen? Studier av 

kommunikationen mellan kommuner, massmedier och medborgare 
i Östergötland.

 Geoffrey Gooch, Bo Persson och Gabriella Jansson.
2006:6 Tålamodets praktik. En studie om socialt arbete med barn och unga 

i svårigheter.
 Susanne Severinsson.
2006:7  Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av 

betydelsefulla förhållanden för kommunal samverkan.
 Leif Jonsson, Monica Rosander.

2005
2005:1 Östgötar - finns dom? Om östgötska identiteter och den roll de 

spelat och kan spela för samhällsförändringen.
 Peter Aronsson, Lars Kvarnström och Helena Kåks.
2005:2 Sommarteater i kommunerna. Former och förutsättningar.
 Bodil Axelsson och Bengt-Göran Martinsson.
2005:3 Ett gränslöst ledarskap i Östergötland? Det kommunala 

ledarskapets praktik genom samverkan och nätverk.
 Johan Mörck.
2005:4 Kommunala samverkansmönster. En kartläggning av 

interkommunal samverkan i östgötaregionen.
 Lena Hådal, Monica Kastensson och Monica Rosander.
2005:5 Målsättningar och verklighet - vård och omsorg i kommunal regi.
 Ingemar Nordin, Per-Erik Liss och Tommy Svensson.
Bok Campus Norrköping. En studie i universitetspolitik.
 Ann-Christin Cederborg, Björn-Ola Linnér och Roger Qvarsell
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Bok RISK. Om kvinnors erfarenhet och fysisk planering.
 Birgitta Andersson.

2004
2004:1 Persontransporternas vita fläckar.
 Tora Friberg, Mats Brusman och Micael Nilsson.

2003
2003:1 Kommunal kvalitetsarbete i samverkan – En sammanfattande 

utvärdering av ett regionalt utvecklingsprojekt.
 Maria Arvidsson.
2003:2 Etik, politik och ekonomi. Om normer och värden i de kommunala 

nämndernas arbete.
 Nina Nikku.
2003:3 Näringslivsklimat i kommunerna: en fråga om kultur och samspel.
 TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs.
2003:4 Östra Götaland – förutsättningar för regional utveckling.
 Reinhold Castensson.
2003:5 Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken  

i Motala kommun.
 Marie Gustavsson Holmström och Maria Arvidsson.

2002
2002:1 Marielundsprojektet i Norrköping – Fyra års utvecklingsinsatser 

utvärderas.
 Eva Lindblad.
2002:2 Östsam – ett regionalt projekt i tiden.
 Nils-Eric Hallström.

2001
2001:1 Bristen på politiker – ett demokratiskt dilemma.
 Nils-Eric Hallström.
2001:2 Östergötland – en innovativ miljö?
 Charles Edquist och Hans Sjögren.
2001:3 Lokala styrelser med föräldramajoritet – inflytande på riktigt eller 

på låtsas?
 Gunnel Colnerud, Kjell Granström och Ingegerd Zetterholm 

Ankarstrand.
2001:4 Försöksverksamhet med brukarstyrelse på ett äldreboende  

i Vadstena kommun.
 Siw Larsson.
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2001:5 Var slutar Östergötland som funktionell region? En diskussion 
om begreppet region i en föränderlig tid med exempel från Kinda 
kommun.

 Hans Lönegren.
2001:6 Social bundenhet och regional utveckling. Studenter vid Campus 

Norrköping väljer arbets- och bostadsort.
 Fredrik Sunnergren.

1999
1999:1 Utvärdering i kommunerna. En handbok: Hur man gör och Hur 

man tänker.
 Glenn Hultman och Björn Eklund.
1999:2 Östergötlands ungdomar och högskoleutbildning. En förstudie.
 Siw Larsson.
1999:3 Småföretagandes kultur: det saknade sammanhanget.
 TiiaRiitta Granfelt och Anders Hjort af Ornäs.
1999:4 Scenarier för handlingsberedskap och hållbar utveckling.
 Abdul Khakee.

1998
1998:1 Vadstenamodellen – utveckling eller tidsfenomen? En studie av 

arbetet med en modell för kvalitets- och verksamhetsutveckling  
i nio kommuner.

 Lars-Åke Gustafson.
1998:2 Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa 

ungdomar och ledande kommunpolitiker.
 Nils-Eric Hallström.
1998:3 Planering och utvärdering – två oskiljaktiga begrepp. En uppsats 

kring sambandet mellan planering och utvärdering.
 Abdul Khakee.

1997
1997:1 Arbetslöshet, sysselsättning, försörjning. En studie av 

kommunernas insatser mot arbetslösheten i Östergötland.
 Nils-Eric Hallström.
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Innovativa kommuner
2008
2008:1 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska 

studier perioden 2007-2009. 
2008:2 Uppföljning av licentiat- och doktorandprojekt finansierade av 

Centrum för kommunstrategiska studier. 
 Mats Brusman och Anneli Persson Kuylenstierna.

2007  
2007:1 Kunskapandets och den lokala politikens utmaningar – en idéskrift 

till ett forskningsprogram. 
 Eva Marie Rigné, Elin Wihlborg, Leif Jonsson, Kalle Bäck och Sten 

Andersson
2006
2006:1 Kommunal forsknings- och utvecklingspolitik.
 Leif Jonsson, Björn Eklund, Tora Friberg, Elisabeth Sundin
2006:2 Kommuner och universitet – ett resonemangsparti eller 

kärleksäktenskap? 
 Eva Marie Rigné

2005
2005:1 Kollektivtrafikpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete. 

Exemplet Östergötland.
 Sofie Storbjörk
2005:2 Socialpolitik, kunskapsutveckling och förnyelsearbete i socialt 

arbete: Exemplet Östergötland.
 Kerstin Johansson

2004
2004:1 Kunskap som redskap. Forskningsprogram 2003-2005. 

2003
2003:1 Ledningsnätverk för kommunal förnyelse. Ett regionalt samarbete 

mellan forskning och praktik.
 Leif Jonsson och Sven-Inge Arnell
2003:2 CKS – en östgötsk innovation. Centrum för kommunstrategiska 

studier 1990-2002.
 Karin Sandberg
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Arbetsnotat utgivna av CKS
2007
33 Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 2007)
2006
32 Verksamhetsberättelse 2005. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 2006)
2005
31 Verksamhetsberättelse 2004. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 2005)
2004 
30 Verksamhetsberättelse 2003. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 2004) 
2003
29 Verksamhetsberättelse 2002. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 2003)
2002
25 Verksamhetsberättelse 2001. Centrum för kommunstrategiska 

studier (februari 2002)
26 Fullmäktige – ett framtida utvecklingsprojekt.
 Nils-Eric Hallström (mars 2002)
27 Östsam – ett regionalt utvecklingsprojekt.
 Nils-Eric Hallström (april 2002)
28 Stadsnät som lokal attraktionskraft i nätverkssamhället.
 Elin Wihlborg och Magnus Johansson (maj 2002)
2001
21 Verksamhetsberättelse 2000. Centrum för kommunstrategiska 

studier (februari 2001)
22 Kommunchef – en position i kläm.
 Leif Jonsson (februari 2001)
23 Konsten att kommunicera med medborgarna genom media
 – om kommunpolitikers uppfattning om förhållandet till 

lokaltidningen i Linköping och Motala.
 Margareta Bure (april 2001)
24 Bristen på politiker – Ett demokratiskt dilemma. En undersökning 

i Östergötland av fullmäktigeledamöters attityder till sin roll som 
politiker.

 Nils-Eric Hallström (augusti 2001)
2000
14 Incubating a Science Park: The Origins of Berzelius Science Park 

and Medical Industrial Cluster Development in Linköping, Sweden.
 Jonathan M. Feldman (januari 2000)
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15 Verksamhetsberättelse 1999. Centrum för kommunstrategiska 
studier (februari 2000)

16 Övergång från gymnasieskola till högskola. Samtal med politiker, 
lärare och studievägledare om hur situationen i Östergötland ser ut.

 Siw Larsson (februari 2000)
17 Utvärdering av Trozellihuset – flera arbetsmarknadsprojekt under 

samma tak.
 Eva Lindblad (mars 2000)
18 Ungdomar om Motala och framtiden – tankar kring bostadsort, 

utbildning och samhällsengagemang.
 Margareta Bure (september 2000)
19 Samverkan och samlokalisering av arbetsmarknadsåtgärder 
 – en kartläggning och beskrivning av verksamheten vid Lärcentrum 

i Motala våren 2000.
 Siw Larsson (november 2000)
20 Marielundsprojektet i Norrköping. Utvärderingsrapport, juli 

1998-november 2000.
 Eva Lindblad (december 2000)
1999
9  Regioner och försökslän – en översikt över pågående forskning och 

kunskapsbyggande.
 Johan Mörck (februari 1999)
10  Verksamhetsberättelse 1998. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 1999)
11  Uppföljning av projekt finansierade av Östsvenska 

kommunforskningsrådet (KFR) 
 och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).
 Jan Andersson (april 1999)
12  Arbete eller bidrag. En attitydundersökning bland arbetslösa i 

åldersgruppen 20–24 år.
 Nils-Eric Hallström (augusti 1999)
13 Bilden av Motala – en attitydundersökning.
 Maria Melin (september 1999)
1998
1 Ett forskningssymposium. Kommuner och forskning i samverkan  

( januari 1998) 
2  Arbetslöshet, Sysselsättning, Försörjning. En studie av 

kommunernas insatser mot arbetslösheten i Östergötland.
 Nils-Eric Hallström (januari 1998)
3  Verksamhetsberättelse 1997. Centrum för kommunstrategiska 

studier (mars 1998)
4 Kultur och ekonomi. Tre studier ur ett kommunekonomiskt perspektiv.
 Teresia Berg (oktober 1998)
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5  Regional planering och regional utveckling i Östergötland. En 
studie av länsstyrelsens roll i länets utveckling mot bakgrund av 
1968–1976 års regionplanering.

 Hans Lönegren (april 1998)
6  Östgötaregionens kompetensbas betraktad utifrån scientometriska 

data.
 Ulf Sandström och Olle Persson (oktober 1998)
7 Marielundsprojektet i Norrköping. Inledningsfasen januari – juni 1998.
 Margareta Bure (oktober 1998)
8 Frivilligcentralen i Norrköping. En utvärdering.
 Margareta Bure och Maria Melin (november 1998)
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CKS Lärande
I CKS övergripande målsättningar ingår att ska-
pa möten och kunskapsutbyte mellan forskare, 
politiker och tjänstemän inom kommunal verk-
samhet. 

Inom ramen för CKS Lärande arrangeras ut-
bildningstillfällen, som i första hand riktar sig 
till CKS medlemskommuner. Denna verksam-
het ger forskare, politiker och tjänstemän möj-
lighet till kunskapsutbyte och reflektion. Däri-
genom bidrar CKS till att främja den strategiska 
kompetensen hos kommunala politiker och 
tjänstemän, men också till att kommunrelevant 
forskning kan bedrivas. 

Seminarier och kommundag
Ett exempel på mötesplats för politiker, tjäns-
temän och forskare är de seminarier som ar-
rangeras, ofta i samverkan med kommunerna. 
Ett annat exempel är CKS kommundag, som 
arrangeras varje år i samverkan med någon av 
CKS medlemskommuner. Ett tredje exempel är 
Ledarskap i kommuner, som är en utbildning 
riktad till högre chefer inom kommunal förvalt-

ning och som CKS ger i samverkan med regio-
nens kommunchefer. 

Utöver dessa aktiviteter är CKS involverat  
i en rad kommunstrategiskt relevanta nätverk. 
Medverkan i dessa nätverk ger CKS stora möj-
ligheter att vara en vetenskaplig resurs i kom-
munernas övergripande utvecklingsarbete och 
att identifiera och svara på kommunrelevanta 
forskningsfrågor. I dialog med nätverkens del-
tagare kan CKS dels förmedla forskningsbase-
rad kunskap, dels inhämta information och ta 
del av perspektiv som bidrar till att utveckla den 
forskning som bedrivs på CKS. 

Centrala nätverk
Vilka specifika nätverk CKS är involverat i va-
rierar över tid. Här ges några exempel på nät-
verk som CKS medverkar i:
• Nätverk med kommunstyrelseordförande  

i Östergötland med omnejd.
• Nätverk med kommunchefer i Östergötland 

med omnejd.
• Nätverk med ekonomichefer i Östergötland.
• Nätverk med kvalitetsansvariga i kommuner-

na (Qvalitet Öst).

   

Denna rapport är samförfattad av forskarna på Centrum för  
kommunstrategiska studier (CKS). Vid CKS har det bedrivits forskning  
i samverkan med kommunerna sedan snart tjugo år tillbaka. 

Detta sammanfaller med den period som universitetens och hög
skolornas samverkansuppdrag varit lagstadgat enligt Högskole lagen. 
Med denna erfarenhet som grund beskriver och diskuterar vi samver
kansforskning som interaktiv och kritisk forskning.

Den nyttiga kritiken
– om interaktiv metod inom  svensk kommunforskning

Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitetCampus Norrköping

Telefon 01136 30 00
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Josefina Syssner, Kerstin Johansson, Gissur Erlingsson,  
Brita Hermelin, Robert Jonsson, Sabrina Thelander, Johan Wänström

– om interaktiv metod inom  svensk kommunforskning

Den nyttiga kritiken
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Centrum för kommunstrategiska studier
Linköpings universitet
Campus Norrköping
www.liu.se/cks

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för  
forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

Det övergripande målet för CKS är att bredda och fördjupa den  
kommunstrategiskt relevanta kunskapsbildningen, till stöd för  
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum  
för strategisk kommunforskning och fungera som en vetenskaplig  
resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Detta är 2016 års verksamhetsberättelse.
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